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1. POROČILO PREDSEDNICE 

1.1 Poročilo za leto 2013 

 

Tudi v letu 2013 je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

(Zbornica – Zveza) sledila svoji viziji, ciljem, načrtu dela, ki ga je potrdila 

skupščina, vrednotam, razmišljala o strategiji, ki jo bo predvidoma na novo 

dorekla v letu 2014. Izvajanje statutarnih nalog samo po sebi je sicer zahtevna 

naloga, a še težje so lahko nepredvidene situacije, veliko dnevnih izzivov, ki jih ni 

moč načrtovati.  

V organizaciji smo s pozitivno naravnanostjo, kljub težkim časom, skozi vse leto 

spodbujali in razvijali najbolj dragoceno, kar imamo: strokovno stanovsko združenje, 

pripadnost, stroko samo, naše dokumente in projekte, strokovno glasilo in skrbeli po 

najboljših močeh za lastno članstvo.  

Za veliko opravljenega dela, ki smo si ga zastavili ali se je napovedalo kar samo, 

gre zahvala maloštevilnim zaposlenim v pisarni, ob tem je ena sodelavka na 

porodniškem dopustu in izvršna direktorica na daljši bolniški odsotnosti. Prav tako 

gre za realizacijo načrta zahvala članom Upravnega odbora, regijskim strokovnim 

društvom, strokovnim sekcijam, delovnim skupinam in telesom, zunanjim 

sodelavcem, mnogim drugim. Zahvala gre vsakemu članu in članici posebej, tudi 

vodstvom zdravstvene nege v zavodih, da smo skupaj zdržali in ohranjamo 

nacionalno stanovsko združenje, ki bo leta 2017 staro spoštljivih 90 let. Tako se je 

organizacija, ki deluje na prostovoljnem združevanju in neobveznem članstvu, z 

veliko zavzetostjo in pripadnostjo posameznikov, skupin, zavodov glede na članstvo 

relativno dobro obdržala in to v letu, ko se je vsa Evropa, ves svet, naša država pa 

sploh, šibila pod težo gospodarske, politične krize in krize vrednot. 

 Leto 2013 je že samo po sebi zahtevalo varčevanje, včasih v komaj (če sploh) 

razumnem obsegu, ki smo ga v zdravstvu občutili v posledicah Zakona o 

uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in se nadaljuje s pretečim kolapsom sistema. 

Tako kot vsepovsod smo se tudi v naši organizaciji zavedali, da je bila potreba po 

varni in optimalni (če sploh, saj so zaradi pomanjkanja medicinskih sester (nikogar 

drugega!) zapirali bolniške sobe), profesionalni skrbi za ljudi ena ključnih potreb v 

tem letu, ko je bilo pod mejo revščine več kot 300.000 prebivalcev v državi, morda še 

več. Časi že sami po sebi vpijejo po skrbnem ravnanju z vsemi viri, zlasti finančnimi. 

Ob tem je zagotovo dobro, da se naša poklicna skupina zaenkrat ni omenjala v zvezi 

s korupcijo, ki se je pojavila v zdravstvu.  

Tako kot leto 2012 se bo v zgodovino Zbornice - Zveze in v slovensko zdravstveno in 

babiško nego nasploh zapisalo kot naporno tudi leto 2013. Po ponovnem imenovanju 

starega - novega ministra za zdravje Tomaža Gantarja je Zbornica – Zveza naprej 

doživljala »zgodbo«, ki je ni do sedaj z nobenim ministrom v svoji zgodovini; zlasti je 

bilo naporno nenehno držanje organizacije »v šahu« z njegove strani (pa tudi s strani 
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nekaterih zaposlenih na ministrstvu, ki so izkoristili mesece »brezvladja«) glede 

javnih pooblastil. Isti minister je namreč dvakrat sprejel pobudo Zbornice – Zveze za 

podelitev javnih pooblastil, potem pa ne držal besede.  

V tem letu se je zdravstvo srečevalo z velikimi problemi, ki jim še ni videti konca: 

finančni primanjkljaji v zavodih, ne-zaposlovanje medicinskih sester, babic, 

zdravstvenih tehnikov in drugih zaradi ZUJF-a, problemi pri javnih naročilih, 

popuščanje zavarovalnicam v zdravstvu pri delitvi dobička, korupcija v zdravniških 

vrstah, … 

S potezami, ki jih je minister Gantar pričel vleči kmalu po prevzemu stare – nove 

funkcije,  je zagotovo stroki in organizaciji naredil veliko škodo. Spomnimo: še preden 

se je prvič dobro usedel na ministrski stol, nas je najprej »spregledal« pri 

Zdravstvenem svetu, nadaljeval z deregulacijo vsega srednje izobraženega kadra, 

spotoma medijsko diskreditiral tako stroko kot organizacijo in z meglenimi obljubami, 

ki niso bile nikoli izpolnjene, nadaljeval do zadnjega dneva svojega drugega 

nedokončanega ministrovanja. Tako bo ostal zapisan pri večjem delu stroke v 

slabem spominu, kaj drugega pa mu k sreči ni uspelo zrušiti.  

Zakaj to ponovno omenjamo? Ker si tega nismo zaslužili. Ne nazadnje smo 

strokovno združenje, civilna strokovna javnost, ki deluje devet desetletij in dvajset let 

so si naši predhodniki (skoraj brez uspeha) prizadevali za javna pooblastila, ki so 

izključno odraz politike do stroke. Nič drugega. V vseh dvajsetih letih je bilo, kljub 

silnim željam nekaterih – ob skorajšnjem zapostavljanju Zveze društev - 

preimenovanju organizacije (iz Zveze v Zbornico – Zvezo) pičel izkupiček: le peščico 

let smo sami peljali regulacijo poklica. Ne glede na ime »zbornica« smo bili po 

vsebini dela »zveza društev«. In pogoje za podelitev javnih pooblastil so hitro se 

menjajoči ministri vsakič postavljali na novo. Za kakšno ceno 

Organizacija deluje na temeljih, za kar je bila ustanovljena: ZASTOPATI INTERESE 

ČLANSTVA IN STROKE. In stroka se razvija, svoje poslanstvo opravljamo. Zakaj 

nas za področje javnih pooblastil moti, da so ga prevzeli uradniki na ministrstvu? Ker 

se bojimo, da se bodo v imenu varčevanja v zdravstvu (tudi zaradi pritiska po poceni 

delovni sili iz drugih poklicnih skupin), predvsem v zdravstveni in babiški negi, znižali 

kriteriji za naše izobraževanje, ne glede na EU direktivo, kadrovski normativi, 

kompetence bodo na pladnju in preizkušnji delodajalcev, zlasti zasebnikov in 

socialnovarstvenih zavodov, za začetek. Potem pri vseh. S tem država, še posebej 

zdravstvena politika, kaže odnos do naše poklicne skupine, koliko jo ceni, kako 

pomemben segment v zdravstvu zanjo pomenimo.  

Nekaj področij našega dela v letu 2013:  

 Ob mednarodnih dnevih medicinskih sester (12. maja) in babic (5. maja) smo 

na Brdu pri Kranju v lastni režiji organizirali 9. kongres zdravstvene in babiške 

nege Slovenije. Moto, ki smo ga izbrali za ta dogodek z mednarodno udeležbo, 

se je glasil: »Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih 
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vrstah zdravstvenega sistema«. Sporočilo je bilo vsebinsko močno, če bi ga 

zaznala prava ušesa, tudi kreatorji politik, še posebej zdravstvene, kar pa je bilo 

ob političnih manirah manj verjetno. Dejali smo, da zahtevamo večjo moč pri 

kreiranju zdravstvene politike, kar smo ponovili tudi na slovesni akademiji, ko 

nas je prišel pogledat sam minister, se malo podružil z nami, to pa je bilo tudi 

vse. Če kdo, mu je par konkretnih dejstev o medicinskih sestrah in njihovi stroki 

povedala prejemnica nagrade Angele Boškin za življenjsko delo gospa SILVA 

VUGA. V šestih sklopih smo na kongresu poslušali 76 predavanj, objavljeni so 

bili prispevki, nastali na osnovi kritičnega pregleda literature ali raziskovanja, 

izvedenega v kliničnem okolju. Tematsko smo prispevke razdelili v 6 sklopov: 

Kakovost in varnost zdravstvene obravnave, Sooblikovanje zdravstvene 

politike, Praksa za prakso, Izobraževanje in raziskovanje, Partnerstvo z 

uporabniki, Moralni in etični vidiki stroke. Plenarna predavateljica Sonja Kalauz 

s Hrvaške je naredila na publiko velik vtis, tudi druženje z njo pri DMSBZT 

Ljubljana dan prej je bil dogodek, vreden udeležbe. Sonja Kalauz je postala ena 

od članic mednarodnega uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege. Kot 

vsako leto smo podelili najvišja priznanja, Zlate znake, ki so jih tokrat prejeli: 

MILENA GLIHA, BERNARDA HOSTNIK, DRAGICA JOŠAR, DR. RUŽA 

PANDEL MIKUŠ, MAG. JOŽICA PETERKA, DR. JADRANKA STRIČEVIĆ, 

DRAGA ŠTROMAJER, MATEJA TOMAŽIN ŠPORAR, SONJA TRAFELA in 

VANJA VILAR; 

 prenova poklicnih aktivnosti in kompetenc poteka (kompetence Slovenske 

vojske so v tisku in dokument predajamo vojski, ki ga bo prevedla in predstavila 

tudi v NATU; prenova dokumenta iz leta 2008 je pred zaključkom, patronažne 

medicinske sestre tudi prenavljajo svoje področje);  

 področje nacionalnih protokolov se lepo, a počasi  razvija (narejen je protokol 

PVU, potrjena sta dva protokola za sterilizacijo in TPO, pred potrditvijo jih je 

veliko, v pripravi je pravilnik za to področje); 

 kadrovske standarde in normative smo skupaj z RSKZN in ob podpori 

SDZNS poslali v usklajevanje na polje pogajanj z vlado. Normative štejemo za 

enega ključnih dokumentov tega leta; 

 V letu 2013 smo dokončno zaključili s pisanjem lastnega Zakona o zdravstveni 

in babiški negi ter oskrbi, ki čaka primernih trenutkov za nadaljnje postopke. Z 

vlaganjem zamujamo, ker se je vse leto govorilo o spremembi krovnih dveh 

zakonov, zlasti Zakona o zdravstveni dejavnosti, pa se to ni zgodilo; 

 Veliko dela je bilo vloženega tudi v prenovo kodeksa etike v zdravstveni negi 

in oskrbi, ki je predviden za potrjevanje na skupščini Zbornice – Zveze v marcu 

2014;   

 prav tako je v zaključni fazi terminološki slovar, ki bo zagledal luč sveta v letu 

2014; 

 nadaljujemo z izobraževanjem na vseh nivojih in v vseh okoljih (strokovne 

sekcije, regijska strokovna društva, Zbornica – Zveza, tudi v kombinaciji z 

zavodi, delovne skupine, drugi;  
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 nadgradnja Obzornika zdravstvene nege se je udejanjila z razširjeno 

mednarodno sestavo uredniškega odbora, pristopili smo k OJS (Open Journal 

System), z letom 2014 bo OZN prosto dostopen;  

 informativni bilten Utrip še naprej redno izhaja, posodobili smo ga na več 

področjih; 

 intenzivno smo prenavljali spletne strani; 

 Delovna skupina za nenasilje je nadaljevala s svojim delom, ki postaja vedno 

bolj zahtevno; v tem letu je bilo individualno obravnavanih  12 primerov hudega 

nasilja v zdravstvenih in socialnih zavodih. Nudili smo različne oblike pomoči. 

Med odmevnimi dogodki je bil posvet na to temo v Državnem svetu, kjer smo 

aktivno sodelovali, na sedežu Zbornice – Zveze pa smo v času Mednarodnih 

dni boja proti nasilju nad ženskami organizirali Dan odprtih vrat in obsežen 

posvet na temo prijavljanja nasilja v družini s strani zdravstvenih 

delavcev, kot nam to obveznost predpisuje zakonodaja o družinskem nasilju;  

 na področju babištva je bil organiziran strokovni posvet z naslovom 

»Zdravstvena in babiška nega: sodelovanje in dopolnjevanje dveh 

profesionalnih področij«, ki je prinesel predstavitev pogledov različnih 

strokovnjakov na zdravstveno in babiško nego in osvetlil področje kompetenc, 

izobraževanja, medsebojnega sodelovanja in razlik;  

 sodelovali smo z izobraževalnimi institucijami, ministrstvi, Skupnostjo 

socialnih zavodov (zaradi poslabševanja situacije v DSO jih), drugimi deležniki 

v zdravstvu …; 

  nenehno smo opozarjali na pomanjkanje izvajalcev zdravstvene in babiške 

nege ter oskrbe, na prepreke ZUJFa, ne-zaposlovanje, nevarnosti 

zniževanja izobrazbene ravni in preseganja kompetenc na določenih 

področjih;  

 izražali smo svoja stališča in opozarjali na problematiko na našem 

področju v veliko izjavah za javnost, ki so jih, enkrat bolj, drugič manj, 

povzemali mediji; tako smo intenzivno izražali skrb nad situacijo v socialno 

varstvenih zavodih, nad zapiranjem bolniških sob v bolnišnicah, nad 

vsesplošnim varčevanjem v zdravstveni in babiški negi. Z mediji smo res 

intenzivno delali; 

 veliko smo sodelovali z RSKZN, naši štirje predstavniki (mag. Branko Bregar, 

Irena Buček Hajdarević, Martina Horvat in Daniela Mörec) so bili zelo aktivni. 

Enako dobro smo sodelovali s stalno delovno skupino glavnih medicinskih 

sester – pomočnic direktorjev bolnišnic pri RSKZN;  

 na ministrstvu za zdravje se je nadaljeval projekt referenčnih ambulant;  

 aktivni smo bili tudi v sodelovanju s Sindikatom delavcev v zdravstveni negi 

Slovenije, tako da so kadrovski normativi naš skupni uspeh. Znali smo stopiti 

skupaj, z nekaj redkimi izjemami, ki normativov niso podprli; 

 organizirali smo odlično svetovno konferenco o šolskih medicinskih sestrah 

in oblikovali pobudo za uvedbo tega profila v šolah tudi v naši državi; 

 naši strokovnjaki so sodelovali na številnih strokovnih dogodkih doma in v tujini; 
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 izvedli smo srečanje za funkcionarje Zbornice – Zveze, kot smo ga zastavili, s 

posredovanjem koristnih vsebin, ki jih potrebujejo naše kolegice in kolegi pri 

svojem delu; 

 pri sodelovanju z drugimi nacionalnimi združenji izven meja naše države 

smo se omejili na udeležbo na 20. kongresu medicinskih sester v Avstriji in 

udeležbo na kongresu Združenja zdravstvenih delavcev v Srbiji na Oktobarskih 

susretih. Kot člani EFN (Evropske zveze nacionalnih združenj medicinskih 

sester) smo se udeležili zasedanja 98. in 99. skupščine EFN v Bruslju oz. v 

Makedoniji. ICN kongres v Avstraliji je minil brez prisotnosti predsednice 

Zbornice – Zveze, ki ji po tradiciji ta udeležba pripada; iz varčevalnih razlogov 

sta se z izvršno direktorico odpovedali udeležbi. Našo državo sta v imenu 

krovne organizacije zastopali dve predsednici regijskih strokovnih društev.   

 
Široko smo ozaveščeni, da je naš izvor delovanja in združevanja v 11 regijskih 

strokovnih društvih z mobilizacijo članstva v lokalnih in regionalnih okoljih, s svojimi 

izjemno bogatimi in izvirnimi področji delovanja, tudi izobraževanja, ne nazadnje tudi 

možnosti pri združevanju ljudi ob prostočasnih aktivnostih. Enako pomembne so 

dejavnosti 31 strokovnih sekcij, kjer se med drugim počasi razvija tudi raziskovalna 

dejavnost, kar je pomembno tudi za klinična okolja, nastajajo vedno boljši in uporabni 

zborniki, oblikujejo se nacionalni protokoli, izvajajo se delavnice in seveda strokovna 

srečanja z več desetletno tradicijo. Po društvih nastajajo novi pevski zbori, gledališke 

skupine, mnogo drugega. Vsaka strokovna sekcija (zelo lepo je med drugimi zaživela 

tudi študentska) s svojimi strokovnimi vsebinami pomeni še poseben doprinos stroki, 

kar se mora, tako smo dogovorjeni, že v prihodnjem letu konkretno odraziti tudi vsaj v 

enem strokovnem članku v Obzorniku zdravstvene nege. 

Znamo in zmoremo oblikovati svoja stališča, če neka ideja ali pobuda, ki je bila 

morda pred letom, dvema še primerna, ni več aktualna, npr. preimenovanje nazivov v 

zdravstveni negi, zlasti pri tistih s srednješolsko izobrazbo, fiksna članarina … Na teh 

področjih v konsenzu s članstvom in njihovimi predstavniki čakamo boljših in bolj 

primernih trenutkov, saj smo ocenili, da v krizi ni dobro delati radikalnih potez. 

Poskušamo poslušati predloge, kritike in odmeve iz delovnih okolij ter našega 

članstva nasploh.  

Zavedamo se, da je treba za članarino, ki jo plačujemo organizaciji, čim več dobiti. In 

prav je tako. Tako smo čez vse leto svojemu članstvu nudili lepo število 

ugodnosti, zaradi katerih se splača biti član Zbornice – Zveze in s tem tudi 

regijskega strokovnega društva. Tako pravijo tudi tisti, ki so se za hipec izpisali 

(nekateri so bili kampanjsko nagovorjeni) in se že pri naslednjem strokovnem 

srečanju vpisali nazaj. Bili smo jih veseli, tudi teh. Naša boniteta iz članstva je 

preprosta: dobimo izobraževanje za polovično ceno, vse dejavnosti v društvih so 

namenjene članstvu kot ugodnosti, veliko je brezplačnih aktivnosti; tako smo med 

drugim v letu 2013 na Zbornici – Zvezi več deset članicam in članom v res težkih 

službenih ali osebnih stiskah nudili individualno pomoč in svetovanje, sem in tja kak 
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skromen popust pri storitvah ali izdelkih naših oglaševalcev (npr. Tosama, 

zdravilišča,…). Izračunajmo, prosim, koliko stane samo ura posveta pri strokovnjakih. 

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje je tudi v tem letu 

razdelila zelo lepo vsoto sredstev za izobraževanje, za plačila kotizacij doma in v 

tujini ter za študij članic in članov.  

Samo medklic: nihče od nas se najbrž ne more spomniti, lahko pa preberemo v 

analih, da so se naše predhodnice začele združevati, ker so čutile potrebo po 

stanovski pripadnosti, menile, da je včlanitev v skupno stanovsko organizacijo 

čast in moralna obveza, brez bilo katerih bonitet. Jih ni bilo desetletja, »ugodnosti 

članstva«, razen izobraževanja. Morda kasneje kak izlet. In takšni časi pridejo spet, 

ker potrebujemo drug drugega in potrebujemo enotni glas, včasih kar klic 

skupine, saj je posameznik že v startu preslišan, množica, ki artikulira svoja 

stališča, daje predloge,  zahteve in kritiko, morda  malo manj. 

Predlagam, še posebej poslancem na skupščini, da se poglobite v poročila, ki smo jih 

napisali skupaj z najbližji sodelavci; vsak za svoje področje se je potrudil. Bilo je 

vredno, da smo si prizadevali. In trudili se bomo še naprej. Pred menoj osebno sta še 

dve leti, ki jih bom skušala posvetiti organizaciji, ki mi je zaupala vodenje, tudi v teh 

težkih časih za vse. Potrudila se bom, da bom to počela z žarom, s strastjo, z 

znanjem, tudi s premisleki in tehtanji argumentov, kako postopati ob različnih 

situacijah, da bo koristilo čim več članicam in članom, z izkušnjami in vašo podporo - 

kot znam in zmorem. Lepa hvala, in če bomo zdržali, se srečamo na skupščini čez 

leto dni. Srečno do tedaj. 

 

Poročilo pripravila: Darinka Klemenc, predsednica Zbornice-Zveze 

predsednica@zbornica-zveza.si 
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2. POROČILO O DELU STROKOVNIH SLUŽB 

 

V strokovnih službah Zbornice – Zveze delujemo na naslednjih področjih: tajništvo, ki 

ga vodi poslovna sekretarka Bojana Bučar, oddelek članstva, ki ga pokriva Karmen 

Petaci, pravna pisarna Andrej Vojnovič - univ. dipl. prav., ter referentki Urša Bolta in 

Špela Hočevar, ki skrbita za urejanje, v letu 2013 posodobljene, spletne strani, za 

register specialnih znanj ter vodenje evidence strokovnih izobraževanj preko on-line 

portala organizatorjev. Strokovne službe sodelujejo z regijskimi strokovnimi društvi, s 

strokovnimi sekcijami, komisijami in delovnimi skupinami. Nudijo administrativno 

podporo pri organizaciji in izvedbi strokovnih srečanj, slavnostnih dogodkov, 

novinarskih konferenc, učnih delavnic in ostalih dogodkov Zbornice – Zveze. Prav 

tako sodelujejo tudi z uredništvi tiskanih publikacij. Finančno-računovodsko področje 

vodi Mojca Čerček v sodelovanju z Računovodskim servisom Unija d. d. Pomembni 

cilj zaposlenih v pisarni je kakovostno in ažurno komuniciranje s članicami in člani na 

vseh področjih, kjer jih le ti prepoznajo. 

 

Izvršilni organ, ki vodi delo strokovnih služb, je izvršna direktorica Monika Ažman in  

je v skladu s svojo statutarno nalogo odgovorna za izvajanje strokovnih, 

organizacijskih, administrativnih in tehničnih nalog Zbornice – Zveze. Izvršna 

direktorica je bila v prvi polovici leta 2013 aktivno vključena pri pripravi vseh 

strokovnih mnenj, pobud in stališč ter pri strokovnem delovanju Zbornice – Zveze. 

Aktivno je  sodelovala in zagotavljala strokovno pomoč članom in članicam Zbornice 

– Zveze tudi kot članica delovne skupine za nenasilje v zdravstveni negi. Vodila vse 

aktivnosti, ki so se nanašale na oblikovanje in podajanje pobud Zbornice – Zveze za 

podelitev javnega pooblastila zbornicam oziroma strokovnim združenjem s področja 

zdravstvene in babiške nege ter je pripravljala pisne odgovore članom in članicam 

Zbornice – Zveze glede vprašanj, ki so se nanašala na izvajanje zdravstvene in 

babiške nege ter oskrbe v Sloveniji, obenem pa je skrbela za realizacija sklepov, ki 

jih je sprejel Upravni odbor Zbornice – Zveze.  

 

Poročilo o delu pravne pisarne Zbornice – Zveze  

V pravni pisarni članom Zbornice – Zveze nudimo pravno pomoč pri reševanju 

pravnih dilem, ki se nanašajo na vprašanja, povezana s stroko zdravstvene in 

babiške nege ter oskrbe, večinoma gre za vprašanja, ki se nanašajo na aktivnosti in 

kompetence v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in vprašanja v zvezi z 

odgovornostjo posameznih izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. V 

zadnjem času prejemamo vedno več vprašanj, ki se nanašajo tudi na delovnopravno 

zakonodajo in na vprašanja v zvezi s pravicami in obveznostmi iz delovnega 

razmerja, saj nekateri člani Zbornice – Zveze, predvsem tisti zaposleni pri zasebnih 

izvajalcih zdravstvene dejavnosti, niso člani sindikalnih organizacij. 

 

Pravna pisarna Zbornice – Zveze je tudi v letu 2013 nudila strokovno pravno pomoč 

Komisiji za zasebno dejavnost, Delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in 

Častnem razsodišču Zbornice – Zveze ter tudi posameznim strokovnim sekcijam pri 
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Zbornici – Zvezi zlasti glede vprašanj, ki se nanašajo na izvedbo volitev v 

posameznih strokovnih sekcijah in pravno pomoč, ki se nanaša na delovanje in 

pravno svetovanje ter urejanje pogodbenih razmerij, ki jih sklepa Zbornica – Zveza. 

 

Sodelovali smo pri oblikovanju Stališč Zbornice – Zveze k Predlogu direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju 

poklicnih kvalifikacij in Uredbe o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema 

za notranji trg, v katerih smo poudarili, da je strokovno stališče Zbornice – Zveze, da 

bi bilo zaradi zagotavljanja večje varnosti zdravstvenih sistemov, zaradi 

znanstvenega in tehničnega napredka ter izvedenih reform na področju 

izobraževanja v državah članicah EU kot edino sprejemljivo zahtevo za sprejem v 

usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego potrebno zahtevati  

predhodno 12 letno splošno izobraževanje. 

 

Februarja 2013 smo sodelovali pri oblikovanju pobude Zbornice – Zveze z 

obrazloženim interesom za izvajanje javnih pooblastil zbornici oz. strokovnemu 

združenju s področja zdravstvene in babiške nege, v kateri smo ocenili, da sta glede 

na dejstvo, da je bilo Zbornici – Zvezi že do sedaj podeljeno javno pooblastilo za 

vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege, izdajanje, podaljševanje in 

odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege, izvajanje strokovnega 

nadzora s svetovanjem ter glede na dejstvo, da ima Zbornica – Zveza zagotovljene 

strokovne  kadre na področju vodenja upravnih postopkov in strokovnih nadzorov, ob 

vzpostavljenih informacijskih sistemih, ob dejstvu, da je Zbornica – Zveza  v 

preteklosti opravila več upravnih postopkov v okviru obsega letne pogodbe, 

sklenjene med   Ministrstvom za zdravje RS in Zbornico – Zvezo, ter jih je financirala 

z lastnimi sredstvi, podana tako javni interes kot racionalna  raba javnega 

premoženja za podelitev javnega pooblastila Zbornici – Zvezi. V pravni pisarni pa 

smo na podlagi poziva Ministrstva za zdravje RS na dopolnitev pobude z navedbo 

cene za posamezni sklop nalog, ki bi jih Zbornica – Zveza na podlagi svoje pobude 

želela pridobiti kot javno pooblastilo, ter z obrazložitvijo kalkulativnih elementov cene, 

26. 3. 2013 na ministrstvo naslovili več strokovnih vprašanj z namenom podrobnejše 

obrazložitve predpostavk, na podlagi katerih bi lahko Zbornica – Zveza dopolnila 

svojo pobudo z obrazloženim interesom. Dopolnjena pobuda z obrazloženim 

interesom je bila na Ministrstvo za zdravje poslana aprila 2013. Na podlagi ministrove 

odločbe št. 014-3/2013/9 z dne 3. 5. 2013, s katero je sprejel pobudo Zbornice – 

Zveze z obrazloženim interesom za podelitev javnega pooblastila, saj je ocenil, da je 

podan javni interes in racionalna raba premoženja za podelitev javnega pooblastila 

Zbornici – Zvezi glede sklopa - vodenje registra in izdaja, podaljšanje ter odvzem 

licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter na podlagi, v Uradnem listu 

objavljenega, javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila zbornicam in 

strokovnim združenjem s področja zdravstvene in babiške nege smo v pravni pisarni 

Zbornice – Zveze aktivno sodelovali pri pripravi ponudbe Zbornice – Zveze za 

podelitev javnega pooblastila. 
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Na podlagi vprašanj posameznih izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, 

zdravstvenih zavodov in domov starejših občanov smo oblikovali več strokovnih 

mnenj, ki so se nanašala na zdravstveno nego in oskrbo posameznih pacientov in 

varovancev. V omenjenih primerih smo poudarili, da zlasti domovi starejših občanov 

ob pomanjkanju izvajalk zdravstvene nege (diplomiranih medicinskih sester in 

tehnikov zdravstvene nege) ne morejo zagotoviti ustrezne zdravstvene nege ter 

oskrbe za stanovalce z nekaterimi hudimi zdravstvenimi težavami, saj so posamezne 

aktivnosti bili primorani izvajati zdravstveni delavci, ki niso ustrezno strokovno 

usposobljeni, saj so presegali svoje kompetence, posledično pa stanovalcem ni bilo 

mogoče zagotoviti celovite kakovostne in varne oskrbe in zdravstvene nege. 

 

Skupaj s posameznimi strokovnjaki s področja zdravstvene in babiške nege ter 

oskrbe smo sodelovali pri oblikovanju različnih pobud Zbornice – Zveze, npr. Pobuda 

Zbornice – Zveze za prenos aktivnosti predpisovanja medicinsko tehničnih 

pripomočkov za izločalno stomo na medicinske sestre – enterostomalne terapevtke, 

Pobuda Zbornice – Zveze po aktivnem sodelovanju v strokovni razpravi o uvedbi 

referenčnih ambulant na področju ginekologije, Pobuda Zbornice – Zveze k predlogu 

uvedbe poklica osebni asistent Gimnazije Ormož, Zahteva po enakopravnem 

sodelovanju Zbornice – Zveze v partnerskih pogajanjih pri oblikovanju splošnega 

dogovora, prav tako pa smo sodelovali pri oblikovanju strokovnih mnenj npr. Mnenje 

Zbornice – Zveze o uvedbi srednjega strokovnega izobraževanja s področja 

zdravstvene nege v Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče, Mnenje Zbornice – 

Zveze k predlogu razpisa za vpis v srednje šole za šolsko leto 2014/2015. 

 

Pravna pisarna se je aktivno vključila v pripravo nekaterih pravnih aktov Zbornice – 

Zveze, saj smo ob pomoči Statutarne komisije oblikovali Pravilnik o delu delovnih 

skupin Zbornice – Zveze in  Pravilnik o notranji kontrolo izvajanja javnega pooblastila, 

sodelovali smo pri spremembah in dopolnitvah Statuta Zbornice – Zveze, Pravilnika o 

nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, 

Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje Zbornice – Zveze in 

Pravilnika o delovanju uredništev strokovnih in informativnih publikacij Zbornice – 

Zveze. 

 

V pravni pisarni smo na podlagi mnenj posameznih priznanih strokovnjakov s 

področja zdravstvene in babiške nege ter mnenj in pripomb  posameznih strokovnih 

sekcij in regijskih strokovnih društev na 37 straneh pripravili strokovno utemeljene 

Pripombe Zbornice – Zveze k predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZDej-1, ki 

ga je Ministrstvo za zdravje RS posredovalo v javno razpravo. Navedli smo, da na 

Zbornici – Zvezi opažamo določen napredek, ki ga prinaša predlog zakona v delu, ki 

se nanaša na različne  oblike podpore primarni ravni zdravstvene dejavnosti in s tem 

zdravstveni negi na primarnem nivoju. Opozorili smo, da je bila v preteklosti morda v 

ospredju sekundarna in terciarna raven zdravstva, zakon pa daje primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti primernejšo vlogo, saj bo zdravstvena dejavnost in z njo 

zdravstvena in babiška nega v prihodnosti bistveno širila svoje naloge v skrbi za 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

10 
 

zdravje populacije. Obenem pa smo opozorili na nekatere pomanjkljivosti predlagane 

zakonske ureditve, ki se izkazujejo v dejstvu, da kljub razvoju stroke in desetletju 

prizadevanj zdravstvena in babiška nega ostaja brez lastnega zakona, da bi bilo  

področje zdravstvene in babiške nege potrebno na ustrezen način umestiti v predlog 

zakona, da vprašanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zdravstvenih 

delavcev s srednješolsko izobrazbo ni zadovoljivo urejeno ter  na mnoge ne povsem 

strokovno utemeljene in dovršene rešitve v predlogu zakona. 

 

Sodelovali smo v pripravi Pripomb Zbornice – Zveze k predlogu Strategije razvoja 

dejavnosti javnega zdravja za obdobje 2013 do 2023, Pripomb Zbornice – Zveze k 

predlogu Odredbe o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti, v katerih smo 

ministrstvo med drugim opozorili, da bi bilo potrebno med seznam poklicev 

zdravstvenih delavcev uvrstiti tudi medicinsko sestro babico in medicinsko sestro 

specialistko, ministrstvo pa smo »spomnili«, da diplomirana medicinska sestra in 

diplomirana babica, ki sta zaključili z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 

2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij usklajen visokošolski študij v obsegu 

4.600 ur s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem, ne opravljata pripravništva in 

strokovnega izpita, Pripomb Zbornice – Zveze k predlogu Pravilnika o spremembah 

in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in 

zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, v katerih smo opozorili 

Ministrstvo za zdravje, da določilo Pravilnika, v skladu s katerim lahko, pod pogoji 

določenimi v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in 

strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju 

zdravstvene dejavnosti, mentorstvo pripravnikom z visoko strokovno izobrazbo 

opravljajo mentorji z nižjo strokovno izobrazbo, znižuje raven strokovne 

usposobljenosti mentorjev, posledično pa morda tudi njihovo usposobljenost, da 

pripravnika usposobijo za samostojno, strokovno in odgovorno opravljanje njegovega 

dela, prenašanje novih strokovnih znanj ter poglobitev obstoječih znanj na različnih 

področjih in Pripomb na  Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za 

posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki 

niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim 

pooblastilom, v katerem smo opozorili ministrstvo na glavno strokovno pomanjkljivost 

omenjenega pravilnika, saj je kriterij, da lahko ministrstvo zahteva odpravo 

pomanjkljivosti ali začasno prepove dejavnost zdravstvenega zavoda, njegove enote 

ali zdravstvenega delavca oziroma zasebnega zdravstvenega  pod pogojem, da se 

pri strokovnem nadzoru ugotovi večja strokovna napaka, ki ima za posledico trajne ali 

hujše posledice na zdravju pacienta ali celo smrt pacienta, postavljen prestrogo in bi 

lahko praktično onemogočal izrekanje ukrepov, kot jih pravilnik opredeljuje v 9. členu. 

 

Članstvo v letu 2013 

E-portal članov Zbornice – Zveze omogoča članicam in članom dostop do svojih 

podatkov, ki jih vodimo v evidenci članstva, preko katere koli internetne povezave. V 

pisarni smo pripravili »Obrazec za pridobitev osebnih podatkov za namen vodenja 

evidence članstva«, s katerim želimo posodobiti osebne podatke članov/članic ter s 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

11 
 

tem pridobiti ažurnost in preglednost podatkov. Na dan 31. 12. 2013 je bilo v 

Zbornico – Zvezo včlanjenih 15.397 članic/ov. Mesečno smo prejeli povprečno 30 

pristopnih izjav - največ o v mesecu aprilu (46). Iz različnih razlogov pa se je izčlanilo 

875 članov.  

 

Preglednica članstva v letu 2013 (na dan 31.12. 2013) 

 

  

Aktivni 

člani 

Upokojeni 

člani Študenti 

Stanje članstva - 

skupno 

DRUŠTVA A B C D 

        D=A+B+C 

DMSBZT Ljubljana 4.505 258 142 4.905 

DMSBZT Maribor 1.973 57 44 2.074 

DMSBZT Celje 1.560 46 3 1.609 

DMSBZT Gorenjska 1.165 77 22 1.264 

DMSBZT Koper 886 28 40 954 

DMSBZT Nova 

Gorica 703 85 17 805 

DMSBZT Novo 

mesto 1.137 40 62 1.239 

DMSBZT Slovenj 

Gradec 537 19 2 558 

DMSBZT Velenje 327 3 2 332 

DMSBZT Ptuj 581 5 0 586 

DMSBZT Pomurje 1.030 41 0 1.071 

Skupaj 14.404 659 334 15.397 

 

 

 

ČLANARINA:  

Št. vpisov v Zbornico – Zvezo v letu 2013 353 

Št. izpisov iz Zbornice – Zveze v letu 2013 875 

 

 

Poročilo pripravili: pisarna Zbornice -Zveze. 

 

 

 

 

 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

12 
 

3. POROČILO ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 

 

Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljevanju ORSD) predstavlja organ, ki pri 

Zbornici - Zvezi koordinira skupna prizadevanja pri uresničevanju interesov enajstih 

regijskih strokovnih združenj, izkazanih pri doseganju ciljev in v izvajanju nalog 

skupnega pomena za stroko zdravstvene in babiške nege ter njene izvajalce. 

Ob aktualnih dogajanjih so regijska strokovna društva (v nadaljevanju RSD) izvajala  
pomembno nalogo združevanja in ohranjanja številnega članstva. S strokovnega, 
poklicno - stanovskega in družbenega vidika, še posebej v okoliščinah aktualnih 
dogajanj na področju zdravstvene in babiške nege v letu 2013, je bila ta vloga 
neprecenljiva pri informiranju, koordiniranju in usklajenem sodelovanju regij, tako z 
Zbornico - Zvezo kakor tudi pri delovanju zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v 
posameznih regijah Slovenije. 
 
V ORSD smo si tudi v letu 2013 prizadevali za prepoznavnost zdravstvene in babiške 

nege ter oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva, nadaljevali smo z utečeno 

koordinacijo regijskih strokovnih društev in načinom komunikacije med ORSD, OSS 

in UO Zbornice - Zveze.  

 

V letu 2013 je z delom predsednice DDMMSSBBZZTT  KKooppeerr prenehala BBoojjaa  PPaahhoorr, njeno 

delo nadaljuje Doroteja Dobrinja.  

Z delom predsednice DDMMSSBBZZTT  GGoorreennjjsskkee je zaključila tudi JJuuddiittaa  SSllaakk, delo 

predsednice je prevzela Tanja Pristavec. 

Pomembno sta pripomogli k razvoju zdravstvene in babiške nege ter stanovske, 

strokovne organizacije v primorski in gorenjski regiji, zato spoštovanima kolegicama 

izrekamo globoko spoštovanje in zahvalo za strokovno in zavzeto prostovoljno delo. 

Z vodenjem in povezovanjem strokovnjakov v skrbi za soljudi sta s sodelavci v 

organih društev in regijskimi člani pomembno prispevali k zdravju ljudi ter k promociji 

in ugledu poklicev v zdravstveni in babiški negi.  

Veseli smo, da ostajata aktivni in v oporo nadaljnjim prizadevanjem v regiji delovanja 

društev. 

Interese RSD so v Upravnem odboru Zbornice – Zveze zastopali Boja Pahor, 

predstavnica ORSD v UO do junija 2013, nato Janez Kramar in Ksenija Pirš, 

koordinatorica RSD. Redno so se udeleževali sej UO Zbornice – Zveze, zastopali 

interese RSD ter regijski vidik delovanja Zbornice – Zveze, Zveze strokovnih 

društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.  

Vseh enajst regijskih strokovnih društev (RSD) je organizirano sodelovalo ob 

mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic, 9. in 10. maja 2013 v 

Kongresnem centru Brdo – Brdo pri Kranju, na 9. Kongresu zdravstvene in 

babiške nege Slovenije: »Moč za spremembe - medicinske sestre in babice 

smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«: 
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 podprla so udeležbo članov na simpoziju s plačili kotizacij glede na interes 

članstva in možnosti posameznega RSD; 

 pripravila so bogate predstavitvene stojnice RSD, kjer so člani RSD izvajali 

promocijo zdravja, predstavljali dejavnosti društva ter lokalnih značilnosti 

posamezne regije,; 

 koordinirala so udeležbo in organizirala avtobusne prevoze članov na 

svečano akademijo (več kot 600 udeležencev), dogodka so se udeležile vse 

predsednice/k RSD s podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice – Zveze, Zlati znak 

ter priznanja za življenjsko delo, ki jih prejmejo člani posameznih RSD. 

Odzivi udeležencev so bili odlični. Dejavnosti RSD so potekale usklajeno, predsedniki 

RSD so sočasno prevzeli različne vloge sodelovanja, izvajanja številnih aktivnosti, 

promocije zdravja ter posredno promocije RSD in Zbornice – Zveze.  

Udeležili smo se regijskih obeležij ob mednarodnem dnevu medicinskih sester 

ter obeležij ob visokih jubilejih posameznih RSD, spodbujali delovanje regijskih 

strokovnih društev na področju razvoja strokovnih vsebin ter interesnih 

dejavnosti (kakovost življenja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi), kar zgovorno 

pričajo posamezna poročila regijskih strokovnih društev. 

RSD smo tudi v letu 2013 usmerjala svoje aktivnosti v ohranjanje in krepitev 

članstva, v uresničevanje strokovnih interesov poklicnih skupin, v podporo 

področju strokovnega izpopolnjevanja in vseživljenjskega učenja ter 

samostojni, avtonomni organizaciji medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov.  

RSD smo s svojimi aktivnostmi, številnimi objavami in pozivi na spletnih straneh, v 

delovnih organizacijah, s številnimi strokovnimi dogodki in interesnimi dejavnostmi 

krepila zavedanje o pomenu povezovanja v skupno, stanovsko, profesionalno 

organizacijo, o pomenu stanovske pripadnosti, samopodobe in poklicne 

avtonomije, čemur so RSD v letu 2013 namenila prioritetne aktivnosti v posameznih 

regijah. 

Ob tem smo si prizadevali za sodelovanje s strokovnimi sekcijami, s številnimi 

pobudami pri organizaciji strokovnih srečanj v posameznih regijah, kakor tudi pri 

snovanju programov dela za leto 2013, ko smo pri načrtovanju strokovnih 

izpopolnjevanj izhajali iz splošnih, strokovnih in obveznih vsebin, ne glede na 

prenehanje Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, 

(UL RS št. 24/ 2007) ter v skladu z Odredbo o seznamu izvajalcev zdravstvenih 

poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (UL RS, 22. 3. 

2013), saj smo med drugim izhajali iz odgovornosti v odnosu do tistih zaposlenih v 

ZBN, ki jim licenčno obdobje teče, kakor do vseh zaposlenih, ki se vseživljenjsko 

strokovno izpopolnjujejo in izobražujejo. 
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RSD vse bolj prevzemajo vlogo partnerja v procesu vseživljenjskega 

izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja v neposrednem okolju praks, v 

specifičnih okoljih, kjer potrebe po znanjih nastajajo v skladu s potrebami 

pacientov in njihovih svojcev v procesu zdravstvene obravnave. Slednje 

predstavlja največjo dodano vrednost izobraževanj, ki v regijah predstavljajo 

dostopna, sodobna, sistematična, ciljana potrebna znanja.  

V letu 2013 so vsa RSD sledila razvoju portala članstva in organizatorjev, 

izvajala enoten postopek elektronske registracije udeležencev strokovnih 

izpopolnjevanj in izobraževanj s pomočjo spletne aplikacije ter v regijah nadaljevala 

z vzpostavljenim enotnim načinom prijav članov na strokovne dogodke. 

RSD so se udeležila 26. redne Skupščine Zbornice – Zveze in v regijah uvedla 

novost, vezano na regijske postopke v pripravah na Skupščino. Na regijskih 

Občnih zborih smo sprejeli »Pravilnik o volitvah in imenovanjih poslancev 

Zbornice – Zveze, ki predstavljajo regijska strokovna društva« in prvič izvedli 

volitve v skladu s pravilnikom. S posodobitvijo smo pripomogli k še večji 

transparentnosti in dostopnosti postopkov (razpis volilnih postopkov, način objav, 

razvidnost, da gre za volitve poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo regijsko 

strokovno DMSBZT, pogoji za kandidiranje, način vložitev kandidatur). 

 

Med drugim smo se RSD udeležila 4. posveta funkcionarjev Zbornice – Zveze 

»Gradimo skupaj II«, kjer smo aktivno sodelovali pri razpravi o poslanstvu, 

vrednotah, organizacijski kulturi, celostni podobi, o komuniciranju znotraj in zunaj 

organizacije, skrbi za pripadnost poklicni skupini in stanovskemu združenju, o 

pristopih in skrbi za članstvo, članskem marketingu. Razpravljali smo o sodobnih 

pristopih k raziskovanju, publiciranju, izobraževanju, Kodeksu etike, Poklicnih 

aktivnostih in kompetencah, Terminološkem slovarju ter vlogi in odgovornosti 

funkcionarja Zbornice – Zveze. 

 

V letu 2013 smo se sestali na štirih rednih sejah ORSD: 

 18. redni seji ORSD, dne 15. februarja 2013 (v prostorih Zbornice - Zveze), 

 19. redni seji ORSD, dne 16. aprila 2013 (v prostorih Zbornice - Zveze), 

 20. redni seji ORSD, dne 7. junija 2013 (Terme Snovik nad Kamnikom), 

 21. redni seji ORSD, dne 11. oktobra 2013 (v sodelovanju z DMSBZT Koper). 

 

15. februarja 2013 je potekala 18. redna seja ORSD, ki smo jo izvedli v prostorih 

Zbornice – Zveze.  

Po poročanju s sej UO (8. redna seja UO, z dne 15. 10. 2012, 9. redna seja UO, z 

dne 14. 11. 2012, 10. redna seja UO, z dne 5. 12. 2012, 9. korespondenčna seja UO, 

z dne 14. 12. 2012, 10. korespondenčna seja UO, z dne 20., 21. 12. 2012, 11. redna 

seja UO, z dne 16. 1. 2013, 12. redna seja UO, z dne 13. 2. 2013) smo dorekli 

aktivnosti RSD, vezane na predlog dogovora za skupno iskanje rešitev na področju 
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zdravstvene in babiške nege v R Sloveniji, ki vključujejo neposredne volitve 

poslancev RSD za redne letne/ volilne Skupščine Zbornice – Zveze, na rednih letnih 

Občnih zborih RSD (ORSD predlog obravnaval in sprejel na 16. izredni seji, glej 

sklep 60/ 16 – 2012). Andrej Vojnovič, pravnik Zbornice – Zveze je predstavil osnutek 

Pravilnika o volitvah in imenovanjih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo 

posamezno regijsko društvo, obliko razpisa volilnih postopkov (način objav), iz 

katerih naj bo razvidno, da gre za volitve poslancev Zbornice – Zveze, ki 

predstavljajo regijsko strokovno DMSBZT, pogoji za kandidiranje in način vložitve 

kandidatur. Predsednice/ k RSD v razpravi predlagajo nekatera dopolnila k Pravilniku 

ter predlagajo oblikovanje obrazca – vloge za kandidaturo poslanca RSD ter 

poročajo o pripravah na regijske Občne zbore društev. ORSD sprejme sklep, da 

RSD na dnevne rede rednih letnih regijskih Občnih zborov uvrstijo volitve in 

imenovanja poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo posamezno regijsko 

strokovno DMSBZT za leto 2013, v skladu s Pravilnikom o volitvah in 

imenovanjih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo regijsko strokovno 

DMSBZT (ORSD 63/ 18 – 2013). 

Glede na aktualne razpise Zbornice – Zveze v letu 2013 ORSD v skladu z 38. 

členom Statuta Zbornice – Zveze za člane Nadzornega odbora Zbornice - Zveze 

soglasno predlaga Milko Kavaš (DMSBZT Pomurje), Marjeto Berkopec 

(DMSBZT Novo mesto) in Darjo Kramar (DMSBZT Velenje), (ORSD 64/ 18 – 

2013). 

Dogovorili smo se o dejavnostih in vlogi regijskih strokovnih Društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov na 9. kongresu zdravstvene in babiške nege 

(9., 10. maj 2013, Brdo pri Kranju). Predsednice RSD soglasno potrdijo predlog in 

sodelovanje pri predstavitvi RSD v obliki predstavitvenih stojnic ter na svečani 

akademiji s podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice – Zveze, Zlati znak in nagrade za 

življenjsko delo. Predsednice/k RSD v regijah podprejo udeležbo članov na 9. 

Kongresu zdravstvene in babiške nege (podpora regijskih članov s kotizacijami) ter 

na svečani akademiji (ORSD 65/ 18 – 2013). Razprava se je nadaljevala v zvezi s 

pripravami na 26. redno letno Skupščino Zbornice – Zveze (organizirani prevozi 

regijskih članov) ter poročilom o delu RSD ter ORSD.  

Predsednice/ k RSD so v sklopu aktivnosti za uravnoteženo poslovanje in 

racionalizacijo funkcionarjev Zbornice – Zveze soglasno potrdile 10 % zmanjšanje 

višine mandatnih pogodb, kot izhaja iz predlaganega sklepa UO Zbornice – Zveze za 

mandatne pogodbe funkcionarjev organizacije.  

16. aprila 2013 je v prostorih Zbornice - Zveze potekala 19. redna seja ORSD. Po 

poročanju s seje UO (13. redna seja UO, z dne 6. 3. 2013) smo natančno opredelili 

vlogo RSD pri osrednjem projektu Zbornice – Zveze: Predsednice/k RSD aktivno 

sodelujejo na 9. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, 9. in 10. maja 

2013, s predstavitvijo dejavnosti RSD, lokalnimi značilnostmi posamezne regije. 

Predsednice/k RSD v okviru načrtovanega letnega programa in finančnega načrta 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

16 
 

podprejo udeležbo članov regijskih društev. RSD organizirajo prevoz udeležencev na 

svečano akademijo ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, 

mednarodnem dnevu babic, 10. maja 2012, na Brdo pri Kranju.  

ORSD je razpravljal o aktualnih dogajanjih na področju zdravstvene in babiške nege 

v Sloveniji ter aktivnostih za ohranjanje regijskih članov (pisma članom, 

predstavitvene zloženke idr.), intenzivnih, pospešenih strokovnih programih in 

programih interesnih dejavnosti v regijah, soočanjih z velikimi pričakovanji članov 

glede urejenosti področja ZBN v delovnih okoljih, zahtevah, da se profesija 

statusno opolnomoči, uredi kadrovske normative in razmerja med dipl. m. s. in 

tehniki zdravstvene nege in zagotovi potrebno avtonomijo za razvoj poklicnega 

področja, o zaznavah neuravnoteženega varčevanja pri ZBN v sistemu 

zdravstvenega varstva, zmanjševanju števila zaposlenih in posledično povečevanju 

obsega dela, o različnih odzivih ob spremembah na področju licence v dejavnosti 

zdravstvene in babiške nege. 

RSD izpostavijo stroške, povezane z izobraževanji, porast strokovnih izpopolnjevanj 

znotraj posameznih zavodov in stališče, da bo v prihodnje potrebno razviti nove 

pristope na področju vseživljenjskega učenja in strokovnega izpopolnjevanja v 

regijskih okoljih. 

Pojavi se razmišljanje o novih oblikah združevanja (že nekaj let, intenzivno pa ob 

aktualnih dogodkih), ORSD predlaga, da se pospeši medijsko pojavljanje poklicnih 

skupin MS, babic in TZN s preprostimi – javno razumljivimi sporočili o pomenu ZBN 

za družbo ter o tem, kaj se z najštevilnejšo poklicno skupino v državi dogaja.  

Iz razprave je izstopala pobuda, da se na področju ZBN v prihodnje oblikuje 

organizirana oblika civilne družbe, bodisi v obliki civilne iniciative, dolgoročno 

morebiti politična oblika združevanja (ne v okviru delovanju Zbornice - Zveze), saj 

se ocenjuje, da naša družbena moč pravno formalno šibi in popušča pod pritiski 

družbeno ekonomske krize v državi. Glede na številne prednosti, ki jih predstavljajo 

regijski odbori znotraj RSD, bi bila organiziranost prostovoljnih podpornikov 

zagotovljena. 

Na področju sodelovanja z uredništvom informativnega biltena Utrip smo sprejeli 

sklep, da predsednice/k RSD v regiji delovanja opravijo kratek intervju s 

posamezno/im članico/om, ki ga delovno in lokalno okolje prepoznava kot 

osebo, ki je s svojim načinom dela in morebitnega delovanja izven delovnega 

okolja pripomogla k razvoju stroke ZBN ali kakorkoli drugače prispevala k 

zdravju ljudi (ORSD 68/ 19 – 2013). 

7. junija 2013 smo se v Termah Snovik nad Kamnikom pred 4. posvetom 

funkcionarjev Zbornice – Zveze RSD sestali na 20. redni seji ORSD, kjer smo razen 

poročanj s sej UO (13. redna seja UO, z dne 6. 3. 2013) vrednotili dejavnost in vlogo 

RSD na 9. kongresu zdravstvene in babiške nege ter svečani akademiji.   
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Na seji so potekale volitve člana UO s strani ORSD pri Zbornici – Zvezi, za mandatno 

obdobje 2013 – 2017. Predsednice/ k RSD so soglasno izvolili Janeza Kramarja, 

predsednika DMSBZT Velenje (ORSD 70/ 20 – 2013). 

Na seji smo se pripravljali tudi na posvet »funkcionarjev, ki je sledil. Ocenjujejo, 

da ORSD odgovorno zastopa omenjene poudarke stanovska pripadnost, 

komuniciranje, novi pristopi, razvoj dejavnosti RSD, članski marketing idr. Prav tako 

je nujno razvijati nove pristope na področju podpore raziskovanju in publiciranju v 

zdravstveni in babiški negi, kjer Zbornica – Zveza lahko prevzame odločilno vlogo 

pospeševalca in organizatorja raziskovalne mreže v strokovnem prostoru. 

Predsednice/k vidijo to možnost v centru za osebni in karierni razvoj, oziroma 

inštitutu za raziskovanje pri Zbornici – Zvezi, kjer je sodelovanje regijskih okolij 

ključnega pomena. 

 

11. oktobra 2013 je potekala 21. redna seja ORSD, ki jo je v sodelovanju z 

odborom organiziralo DMSBZT Koper v prostorih ZD Koper, dejavnost patronažne in 

babiške službe in nege na domu. 

 

Poročilu s sej UO (15. korespondenčna seja z dne 13. 5. 2013, 15. redna seja UO, z 

dne 7. 6. 2013, 17. korespondenčna seja UO, z dne 30. 7. 2013, 16. redna seja UO, 

z dne 19. 6. 2013, 17. redna seja UO, z dne 11. 9. 2013, 18. redna seja UO, z dne 

14. 10. 2013) je sledila razprava o načrtovanih aktivnostih RSD za leto 2014 

(usklajevanje načrtov dela RSD z aktivnostmi Zbornice – Zveze, SS, med regijsko 

sodelovanje) na področju obveznih vsebin, strokovnih izpopolnjevanj in 

vseživljenjskega učenja ter interesnih dejavnosti. 

 

Predsednice/k RSD izpostavijo problem nedorečenosti v zvezi s strokovnimi 

izpopolnjevanji na področju obveznih in drugih vsebin s strani MZ, ki se je zavezalo, 

da bo vzpostavilo sistem za zagotavljanje vrednotenja LT. Zaradi nejasnega in 

nedorečenega vodenja področja strokovnega izpopolnjevanja v »vmesnem obdobju« 

se ORSD zavzema za dobro vpeljan sistem vseživljenjskega učenja in strokovnega 

izpopolnjevanja pri Zbornici – Zvezi in v RSD z vidika vodenja vrednotenj. RSD 

poudarijo, da je potrebno čim hitreje vzpostaviti sistem vrednotenja strokovnih 

izpopolnjevanj znotraj Zbornice – Zveze, ker člani pričakujejo, da se opravljena 

izobraževanja s področja obveznih vsebin štejejo za izpolnjen pogoj le teh. Prav tako 

je pomembno, da se vrednotijo vsa izobraževanja za zaposlene v ZBN. 

 

Načrti ORSD/ RSD za leto 2014 so usmerjeni v učinkovitost in sposobnost 

organizacije RSD v odzivanju na izražene potrebe svojih članov - članov 

Zbornice - Zveze, zato je tudi v prihodnje potrebno nadgrajevati skupne sinergije 

posameznih organizatorjev, najtesnejših »sodelavcev« pri izvajanju izobraževanj in 

strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici - Zvezi, RSD, SS ter ostalih. Vrednost, ki izhaja 

iz sodelovanja različnih organizatorjev, iz strokovno utemeljenih razlogov, kjer 

zmoremo združevati svoje zmožnosti (intelektualne, organizacijske) je projektno delo, 
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ki konkurenčnih prednosti ne izključuje, temveč jih sešteva. Ocenjujemo, da smo bili 

v letu 2013 na tem področju uspešnejši kot prejšnja leta, v prihodnje pa imamo za 

razvoj medsebojnega sodelovanja še veliko priložnosti. 

Še intenzivneje bomo razvijali dolgoletne in nove programe strokovnih izpopolnjevanj 

in izobraževanj ter področje interesnih dejavnosti. S sredstvi, ki jih prejmemo iz 

naslova članarin, bomo v skladu z letnim načrtom dela krepili regijske sklade za 

strokovna izpopolnjevanja in druge oblike podpore osebnega, strokovnega in 

kariernega razvoja naših članov, kar je v obdobju zmanjševanja sredstev v javnih 

zdravstvenih zavodih in pri zasebnikih za nas izjemnega pomena. 

 

V regijskih okoljih bomo v sodelovanju z Zbornico – Zvezo sistematično razvijali 

programe strokovnih izpopolnjevanj s področja raziskovalnega dela in 

publiciranja v zdravstveni in babiški negi in tako podprli raziskovanje v stroki ter 

razvoj strokovne revije Obzornik zdravstvene nege. 

  

Ob številnih aktivnostih RSD, ki se v skladu z aktualnimi zahtevami na področju 

vseživljenjskega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja intenzivno razvijajo, 

postaja delovanje RSD vse bolj prepoznavno, odmevno v strokovni javnosti, medijih, 

delovanje postaja vse bolj družbeno pomembno, v javnem interesu. Na področju 

pridobivanja novih znanj za strokovno in odgovorno delo na področju zdravstvene in 

babiške nege RSD neprekinjeno razvijajo svoje strokovne in organizacijske 

zmožnosti delovanja v sodelovanju z različnimi partnerji. Pri svojem delu 

ugotavljamo, da razvoj dejavnosti RSD posega na mnoga področja, ki v izvajanju 

različnih aktivnosti presegajo zgolj interesno delovanje in vse bolj postajajo 

profesionalno udejanjanje načrtovanih, sistematično izvajanih, vrednotenih in 

nadzorovanih aktivnosti v posameznih regijah.   

 

Vodstvu Zbornice - Zveze hvala za podporo pri delovanju RSD, predsednicam/ ku in 

njihovim članom v organih društev pa zahvala za številne aktivnosti, ki vztrajno 

razvijajo pomen regijskega delovanja Zbornice - Zveze. 

 

Z našim delom v RSD, ob rednih zaposlitvah v kliničnih in drugih okoljih, v sredinah 

naših timov ljudi, entuziastov, prostovoljcev, ki verjamemo v svoje delo, ustvarjamo 

največjo dodano vrednost na področju interesnih dejavnosti in izobraževanj ter 

strokovnih izpopolnjevanj - izkušnje, veščine in znanja, utemeljene na potrebah, ki 

izhajajo iz delovnih okolij. 

 

Članicam in članom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

čestitamo, ker še naprej ostajate zavezani razvoju strokovnega področja, 

svojemu osebnemu, strokovnemu in kariernemu razvoju, neprekinjenemu 

strokovnemu izpopolnjevanju in vseživljenjskemu učenju ter ponosno pripadni 

svoji poklicni skupini!  
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Spoštujemo Vas in cenimo. Zahvaljujemo se Vam za zaupanje. 

 

Poročilo pripravila: Ksenija Pirš, koordinatorica Odbora regijskih strokovnih društev 

ksenija.pirs@gmail.com 
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4. POROČILO IN PROGRAM DELA ODBORA STROKOVNIH SEKCIJ 

 

Za spremljanje in razvijanje stroke zdravstvene in babiške nege je pri Zbornici - Zvezi 

ustanovljenih 31 strokovnih sekcij. Odbor strokovnih sekcij (OSS) se petkrat letno 

zbere za usklajevanje dejavnosti znotraj organizacije Zbornice - Zveze in 

povezovanje s kliničnim okoljem, usmerjeno v rast in razvoj zdravstvene in babiške 

nege v Sloveniji.    

Mandati predsednikov in članov izvršnih odborov strokovnih sekcij so omejeni, po 

Pravilniku o delovanju strokovnih sekcij se na štiri leta izvedejo znotraj sekcije volitve. 

V letu 2013 so izvedli volitve v sekcijah: 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji - izvoljen je bil 

ponovno mag. Branko Bregar; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in izobraževanju – 

Lucijo Matič je zamenjala Irena Šumak; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti – 

izvoljena je bila ponovno Martini Horvat; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti - 

Sanjo Arnautovič je zamenjala Tatjana Požarnik: 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji - izvoljena je bila 

ponovno Lojzka Prestor; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji – Majdi Oštir je 

UO Zbornice - Zveze podaljšal mandat za eno leto; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitacijski in zdraviliški 

dejavnosti – Natalijo Kopitar je zamenjala Veronika Vidmar; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji – mandat 

Mateji Tomažin Šporar je bil s strani UO Zbornice - Zveze podaljšan do 

naslednjega strokovnega srečanja, kjer bo sekcija izvedla volitve;  

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 

transplantaciji - izvoljena je bila ponovno Mirjana Rep; 

 Sekcija reševalcev v zdravstvu – Jožeta Prestor je zamenjal Darko Čander; 

 Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege – mandat je bil Patricku Žibret 

podaljšan za dobo enega leta (do opravljene diplome) s strani UO Zbornice - 

Zveze; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji - 

izvoljena je bila ponovno Tanja Žontar; 

 Sekcija medinskih sester in zdravstvenih tehnikov za področje 

otorinolaringologije – Matjažu Mrhar je bil mandat podaljšan s strani UO Zornice 

- Zveze do naslednjega strokovnega srečanja, kjer lahko izvedejo volitve. 

 

V letu 2013 sta potekal mandata članov OSS v UO Zbornice – Zveze, zato so bile na 

sejah OSS izveden volitve.  Volitve za koordinatorja strokovnih sekcij so bile zvedene 

v mesecu aprilu. Do aprila 2013 je OSS vodil Jože Prestor, kasneje pa mag. Tamara 
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Štemberger Kolnik. Na junijski seji je bil za člana UO Zbornice Zveze izvoljen mag. 

Branko Bregar. 

Odbor strokovnih sekcij se je v letu 2013 sestal v skladu s Pravilnikom o delu 

strokovnih sekcij na dva meseca, skupaj petkrat. Poleg rednih sej so člani OSS 

izvedli eno  korespondenčno sejo. Člani OSS so se udeležili srečanja funkcionarjev 

Zbornice – Zveze in pred novoletnega srečanja funkcionarjev. OSS je svoje cilje 

uresničeval in izvajal, tako kot so bili zastavljeni v predhodnem obdobju: 

 redne seje predstavnikov strokovnih sekcij in izmenjava vseh pomembnih 

informacij med UO Zbornice – Zveze, strokovnimi sekcijami in ostalimi telesi 

Zbornice - Zveze; 

 spodbujanjal povezovanje strokovnih sekcij sorodnih interesnih področij ZN pri 

skupnih strokovnih projektih; 

 zastopanje interesov strokovnih sekcij v UO Zbornice – Zveze; 

 sodelovanje z ORSD, vključevanje v skupne projekte kot enakopraven partner; 

 sodelovanje v organih in delovnih telesih Zbornice – Zveze; 

 prizadevanje za izboljšanje pogojev delovanja strokovnih sekcij; 

 zagotavljati strokovni razvoj in pripadnost članov Zbornice - Zveze in s tem 

prispevati k ugledu izvajalcev zdravstvene in babiške nege v javnosti; 

 pospešena in učinkovita priprava nacionalnih protokolov aktivnosti 

zdravstvene in babiške nege; 

 sodelovanje pri oblikovanju splošnih strokovnih smernic s področja dejavnosti 

zdravstvene nege kakor tudi zdravstva; 

 nadaljevanje aktivnosti oblikovanja dokumentov za klinične specializacije, ki 

vključujejo programe za posamezno klinično specializacijo na ožjem 

strokovnem področju; 

 nadaljevanje aktivnosti na področju prenove dokumentov poklicnih aktivnosti v 

zdravstveni in babiški negi (izdane aktivnosti in kompetence na področju 

zdravstvene nege v socialnih zavodih); 

 usklajevanje strokovnih dogodkov, ki jih organizirajo strokovne sekcije in 

strokovna regijska društva; 

 sodelovanje pri prenovi spletne strani  Zbornice - Zveze in strokovnih sekcij; 

 znanstveni in strokovni razvoj publikacij, ki nastajajo ob strokovnih dogodkih; 

 razvoj in spodbujanje strokovnih sekcij k oblikovanju in objavi strokovnih in 

znanstvenih  prispevkov s področja zdravstvene in babiške nege;  

 oblikovanje kataloga strokovnih vsebin, ki ga lahko strokovne sekcije ponudijo 

za izobraževanje strokovne javnosti; 

 odličnost pri vodenju strokovnih sekcij.  

 

Že v letu 2012 so se strokovne sekcije usmerile v oblikovanje finančnih načrtov za 

prihajajoče leto, kar se je izkazalo za pozitivno. V letu 2013 smo s takim pristopom 

nadaljevali. Na finančnem področju strokovnih sekcij se sicer pozna vpliv globalne 

gospodarske krize, pa vendar so se odbori strokovnih sekcij prilagodili trenutni 

gospodarski krizi in s tem omogočili obvladljiv finančni tok na računih strokovnih 
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sekcij. Prav zaradi težav pri financiranju strokovnih srečanj v okviru OSS spodbujamo 

in podpiramo združevanje strokovnih sekcij pri izvedbi strokovnih dogodkov. 30 minut 

za razvoj in delovanje strokovnih sekcij smo v lanskem letu namenili navodilom in 

oblikovanju dokumentov za pripravo volitev v strokovnih sekcijah, saj je kar trinajst 

strokovnih sekcij  izvedlo volitve ali druge oblike sprememb na področju vodenja 

strokovnih sekcij.  Druga polovica leta pa je bila v okviru 30-ih minut za strokovne 

sekcije namenjena oblikovanju strokovnih publikacij in oblikovanje prispevka za 

objavo. 

 

V februarju je OSS izvolil 9 poslancev za skupščino Zbornice - Zveze.  

V marcu so se člani OSS udeležili skupščine, kjer je bil izvoljen podpredsednik 

Zbornice - Zveze Jože Prestor. 

 

Sej UO Zbornice Zveze so se v preteklem letu člani iz vrst OSS redno udeleževali 

(Jože Prestor, mag. Tamara Štemberger Kolnik in mag. Branko Bregar), aktivno so 

sodelovali pri vseh aktualnih zadevah. Ker sta se v toku leta zamenjala koordinator 

strokovnih sekcij in član UO govorimo v nadaljevanju v dvojini. Ob člana prisotna na 

sejah UO sta zagovarjala stališča članov OSS in opozarjala na razmerja, ki znotraj 

organizacije še niso povsem optimalno rešena. Razpis za dodeljevanje sredstev za 

delovanje strokovnih sekcij ponovno ni bil objavljen, kar je povezano s samim 

poslovanjem Zbornice - Zveze. 

 

Načrti OSS za leto 2014 so poleg koordiniranja in izvajanja rednih obveznosti 

strokovnih sekcij usmerjeni v nadaljevanje oblikovanja in prenove strokovnih 

dokumentov Zbornice Zveze. Prednostno bo OSS nadaljeval delo preko delovne 

skupine na področju oblikovanja nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene in 

babiške nege ter aktivnosti in kompetenc na ožjih strokovnih področjih. Ker je 

strokovno delo, raziskovanje in znanstveno utemeljevanje osnovno poslanstvo 

strokovnih sekcij, bomo opremili predsednike in člane odborov strokovnih sekcij s 

potrebnim znanjem za razvijanje stroke v kliničnem okolju. OSS bo spodbujal in 

oblikoval katalog delavnic za strokovno rast zdravstvene in babiške nege, ki se bodo 

izvajale v kliničnih okoljih. 

 

Poročilo o delu OSS v letu 2013 in načrt dela za leto 2014 je sprejel OSS na 39. 

redni seji dne 06. 2. 2014. 

                                      

Poročilo pripravila: Mag. Tamara Štemberger Kolnik, dipl.m.s. koordinator Odbora 

strokovnih sekcij pri Zbornici – Zvezi 

tamara.stemberger@gmail.com 
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5. POROČILO IN PROGRAM DELA STATUTARNE KOMISIJE 

 

I. Kratka predstavitev organa 

Statutarna komisija Zbornice – Zveze je stalno delovno telo, ki tolmači določila 

statuta ter drugih aktov Zbornice – Zveze, Skupščini predlaga dopolnitve ter 

spremembe statuta Zbornice – Zveze, pripravlja predloge drugih aktov in daje 

mnenja k predlogom pravilnikov ter poslovnikov. Šteje pet članov, ki jih imenuje 

skupščina Zbornice – Zveze na predlog Upravnega odbora Zbornice – Zveze. 

Mandat članov statutarne komisije je 4 leta z možnostjo enkratne ponovitve. Člani 

izmed sebe imenujejo predsednika statutarne komisije.  

Statutarna komisija deluje v sestavi: 

 Petra Štigl – predsednica (mandat 9. 7. 2013 do 9. 12. 2015) 

 Aleksander Jus, član (mandat 29. 3. 2013 do 29. 3. 2017) 

 Stanka Košir, članica (mandat 24. 3. 2012 do 29. 3. 2016) 

 Majda Cotič Anderle, članica (mandat 24. 03. 2012 do 24. 03. 2016) 

 Jerica Zrimšek, članica (mandat 29. 3. 2013 do 29. 3. 2017) 

Do 29. 3. 2013 je bila članica – predsednica Statutarne komisije Tadeja Bizjak.  

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2013 je komisija zasedala na dveh rednih in eni dopisni seji.  

 14. Seja statutarne komisije, prva v letu 2013, je bila v korespondenčna v času 

med 22. 1. in 29. 1. 2013 po elektronski pošti, na kateri smo obravnavali 

poročilo o delu komisije za leto 2012 ter plan dela za leto 2013. Oboje smo 

potrdili.  

 15. redna seja statutarne komisije je potekala 12. 3. 2013 v prostorih Zbornice – 

Zveze. Na njej smo obravnavali naslednje dokumente: predlog sprememb 

statuta Zbornice – Zveze, Poslovnik o delu sekcije medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov v   psihiatriji ter Strateški dokument področja delovanja 

sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju. Nekaj obravnavanih 

sprememb smo sprejeli, podali pobudo na UO Zbornice - Zveze, da jih sprejme. 

Ker sklep skupščine o novem načinu plačevanja ni bil izveden zaradi težav pri 

pridobivanju podatkov, smo podali predlog Skupščini, da se na  Skupščini 

sprejme sklep o podaljšanju realizacije sklepa o spremembi plačevanja 

članarine, z veljavnostjo od 1. 1. 2013 do vzpostavitve tehničnih možnosti 

realizacije sklepa. Statutarna komisija je sprejela predlagane spremembe in 

podaja pripombe na poslovnik ter predlaga sekciji vnos popravkov. Prav tako je 

statutarna komisija predlagala sekciji medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov v psihiatriji, da določila  delovanja sekcije opredelijo v poslovniku. 

 16. redna seja komisije je potekala 9. 7. 2013 v prostorih Zbornice – Zveze. Ker 

je Tadeji Bizjak potekel mandat članice – predsednice statutarne komisije, smo 

na seji izvolili novo predsednico komisije. Novo predsednico za obdobje 9. 7. 

2013 do 9. 12 2015 Petro Štigl so člani statutarne komisije soglasno potrdili. 

Predaja dokumentov se je izvršila po elektronski pošti. Kasneje smo na seji 
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obravnavali predlog Pravilnika o nacionalnem registru specialnih znanj v 

dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter predlog Pravilnika o delu delovnih 

skupin. Potrdili smo predlagane spremembe Pravilnika o nacionalnem registru 

specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter predlagane 

spremembe v Pravilniku o delu delovnih skupin Zbornice-Zveze. 

 

III. Program dela za leto 2014 

V letu 2014 bo Statutarna komisija sodelovala pri pripravi pravilnikov, poslovnikov na 

pobudo organov in delovnih teles Zbornice – Zveze. Če bi prišlo do sprememb 

statuta Zbornice – Zveze in bi bile statutarni komisije določene drugačne zadolžitve in 

vloga sama, se bomo slednjemu prilagodili ter delali v dobro bit krovne organizacije.  

 

Poročilo in plan dela statutarne komisije bomo obravnavali ter sprejeli na 17. redni 

seji statutarne komisije, izvedeni dopisno v času od 13. 1. do 16. 1. 2014 po 

elektronski pošti, sklep 70/17. 

 

Poročilo pripravila: Petra Štigl, predsednica Statutarne komisije 

petra.stigl@amis.net 
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6. POROČILO ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

 

6.1 Častno razsodišče I. stopnje 

 

I. Kratka predstavitev organa 

Častno razsodišče I. stopnje je eden od organov Zbornice - Zveze. Njegova sestava 

ter delovanje so opredeljeni v Statutu Zbornice - Zveze. Na letni skupščini Zbornice -

Zveze 23. 3. 2013 so  bile za naslednje mandatno obdobje imenovane nove članice, 

in sicer: Erika Marin, Jožica Eder, Jožica Peterka Novak, Zorica Kardoš ter Darja 

Ovijač. Na prvi seji v novi sestavi smo sprejele sklep, da bo predsedovanje prevzela 

Darja Ovijač, podpredsednica pa bo Zorica Kardoš.  

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2013 je potekalo 10 sej, od tega so štiri potekale še v stari sestavi, preostalih 

šest pa že v novi sestavi.  

 Obravnavale smo vloge za etično presojo raziskovalnega dela. Ugotavljamo, da 

potrebujemo za te presoje v okviru Zbornice - Zveze samostojno komisijo. 

Hkrati smo že sprožile aktivnosti v smeri večje usklajenosti s Komisijo za 

medicinsko etiko Slovenije. 

 Obravnavale smo primere prijavljenih kršitev etičnih norm v praksi. Omejitev pri 

tem je, da lahko izrekamo ukrepe le članom naše Zbornice - Zveze. 

 Zelo pomemben segment dela Častnega razsodišča tako v prejšnji kot tudi v 

sedanji sestavi je prenova kodeksa etike. Prenova je bila potrebna in je kar 

obsežna, saj je v predlogu spremenjen celo naslov tega dokumenta. 

 Razpravljale smo o pomenu uniform medicinskih sester, o stereotipnih podobah 

medicinskih sester v javnosti ter o prisotnosti ter pasteh naročanja terapije po 

telefonu. Na to temo smo pripravile tudi kratko spletno anketo, ki bo dostopna 

na spletni strani Zbornice-Zveze. 

 Razpravljale smo o etiki kot eni od pomembnih vsebin vseživljenjskega 

izobraževanja ter priporočile vodstvom strokovnih sekcij, da naj v programe 

svojih izobraževanj glede na obravnavane teme skušajo vključiti tudi etične 

vidike le-teh.  

 

III. Založniška dejavnost 

Tako v prejšnji kot v novi sestavi Častno razsodišče kontinuirano pripravlja prispevke 

za Utrip. S to obliko komuniciranja s našim članstvom ter javnostjo želimo nadaljevati 

ter jo še krepiti. 

 

IV. Program dela za leto 2014 

V letu 2014 želimo nadaljevati z aktivnostmi v zvezi s prenovo kodeksa etike. Želimo 

še naprej razvijati etično misel ter delovanje med članstvom s prispevki v Utripu. 

Želimo nadaljevati z obdobnimi spletnimi anketami na spletni strani Zbornice - Zveze. 
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Želimo realizirati že pripravljeno učno delavnico na temo etike. Poleg tega bomo, kot 

do sedaj obravnavali posredovane kršitve etičnih norm.  

 

Poročilo pripravila: Darja Ovijač, predsednica Častnega razsodišča I. stopnje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

27 
 

7. POROČILO IN PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA 

 

I. Kratka predstavitev organa 

Nadzorni organ Zbornice – Zveze je organ Zbornice – Zveze, ki deluje v skladu z 38. 

členom Statuta. 

 

Članice nadzornega odbora do 23. 3. 2013: Ljubica Šavnik – predsednica, Marjeta 

Berkopec, Saša Kotar, Gordana Njenjić, Draga Štromajer. V letu 2013 so bile 

izvedene volitve novega nadzornega odbora. 

Člani nadzornega odbora v obdobju od 23. 3. 2013 do 23. 3. 2017: Andrej Fink – 

predsednik, Marjeta Berkopec, Milka Kavaš, Darja Kramar, Gordana Njenjić. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2013 je imel Nadzorni odbor dve seji. Nadzorni odbor je izpolnil sprejeti 

program dela brez izvedbe izrednih sej. Obravnaval je vse finančne dokumente 

skladno z zakonodajo in temu primerno sprejel sklepe ter podal predloge vodstvu 

Zbornice – Zveze za izboljšanje finančnega poslovanja. Zbornica – Zveza je 

poslovno leto 2012 zaključila z negativnim poslovnim izidom, katerega je morala 

sanirati v letu 2013. Na podlagi pregleda poslovanja Zbornice – Zveze v prvi polovici 

leta 2013 je Nadzorni odbor ugotovil, da je bilo le to  opravljeno primerno in korektno, 

kar je rezultiralo v polletnem pozitivnem poslovnem rezultatu v višini 29.214,60€.  

Nadzorni odbor je vodstvo Zveze – Zbornice pozval, naj nadaljuje z začrtanimi ukrepi 

za sanacijo poslovanja. V letu 2013 nadzorni odbor ni zaznal potreb po sklicu izredne 

seje. 

 

III.  Program dela za leto 2014 

V letu 2014 Nadzorni odbor v programu dela predvideva izvedbo dveh rednih sej ter 

po potrebi sklic izrednih sej.    

 

Poročilo je bilo posredovano vsem članom Nadzornega odbora. 

 

Poročilo pripravil: Andrej Fink,  predsednik Nadzornega odbora 
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8. POROČILA IN PROGRAM DELA KOMISIJ 

 

8.1 Komisija za zasebno dejavnost 

 

I. Kratka predstavitev komisije 

Mandat članov Komisije za zasebno dejavnost traja 4 leta od 13. 4. 2010 do 13. 4. 

2014. Komisija deluje v naslednji sestavi: Saša Matko - predsednica, Liljana Klančnik 

- podpredsednica, Darinka Fras, Urška Flajs, Tadeja Bizjak članice.  

V letu 2013 se je komisija sestala na dveh sejah, ki so potekale na sedežu Zbornice-

Zveze in izvedla tri korespondenčne seje. 

 

II. Predstavitev izvedene aktivnosti 

Komisija je uspešno izvedla vse seje, opravila razgovore in izdala sedem mnenj za 

prispele vloge. Izdanih je bilo šest pozitivnih in eno negativno mnenje. 

 

III. Program dela za leto 2014 in problematika 

Za leto 2014 smo si zadali uspešno delovanje še naprej, kar se tiče razgovorov in 

podajanja mnenj tako fizičnim kot pravnim osebam. Podajanje mnenj za zasebno 

dejavnost je zelo odgovorno, saj moramo stremeti k zaščiti stroke in tako podajati 

ustrezna mnenja strokovno usposobljenemu kadru na področju zdravstvene in 

babiške nege. 

V letu 2014 si je komisija za nalogo zadala soočanje s tekočo problematiko in 

reševanje le te čim bolj ažurno in kakovostno. Prioriteta bo sprotno reševanje 

prispelih vlog, opravljanje razgovorov in reševanje le teh v skladu z zaščito stroke. 

Komisija bo zasedala glede na število vlog, ki bodo prispele na sedež Zbornice – 

Zveze. 

 

Poročilo pripravila: Liljana Klančnik, podpredsednica komisije 

 

8.2 Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje 

 

I. Kratka predstavitev komisije 

Komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje je stalno delovno telo 
Zbornice – Zveze, ki prosilcem dodeljuje sredstva iz sklada za izobraževanje. Sklad 
se oblikuje na osnovi razporejanja 5 % finančnih sredstev iz članarine, ki jo plačujejo 
člani Zbornice  Zveze. Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodiplomskega in 
podiplomskega izobraževanja ter strokovnega izpopolnjevanja članov. Komisija se 
sestaja praviloma 1 krat mesečno oziroma 10 krat letno. Obravnava vse vloge, ki 
prispejo v tajništvo Zbornice  Zveze sedem dni pred zasedanjem. Pri obravnavi vlog 
komisija upošteva določbe Pravilnika o koriščenju sredstev iz sklada za 
izobraževanje. Nepopolne vloge komisija zavrne. 
V mandatnem obdobju 2013 – 2014 komisija deluje v sestavi: Andreja Žagar, Ksenija 
Pirš, Miha Okrožnik, Gordana Njenjić in Irena Buček Hajdarević. 
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II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2013 se je komisija sestala na 10 sejah. Skupno je obravnavala 217 vlog. Od 
tega je 165 vlagateljem odobrila   sredstva za sofinanciranje izobraževanj. Negativno 
je bilo rešenih 39 vlog, ki niso bile v skladu s pravilnikom - prosilci so prejeli ustrezno 
obrazložitev. Kar 23 prosilcem pa je bil poslan dopis za dopolnitev vloge. Komisija 
ponovno ugotavlja, da so številne vloge pomanjkljive oziroma niso v skladu s 
pravilnikom.  
Člani komisije se zavedamo, da je dodeljevanje sredstev občutljivo in odgovorno 
področje in pri pripravi gradiv sodelujemo s strokovnimi službami Zbornice – Zveze. 
Vse vloge in originali zapisnikov komisije so arhivirani in dostopni na sedežu 
Zbornice – Zveze.  

 

Poročilo pripravil: Miha Okrožnik, predsednik komisije 

 

8.3 Komisija za priznanja 

 

I. Kratka predstavitev komisije 

Komisija za priznanja je stalno delovno telo Zbornice – Zveze, ki ima za nalogo 

pripraviti razpis za podelitev Zlatega znaka in pregledati prispele vloge za priznanja. 

Komisija se sestaja praviloma 1 krat letno za izbor do deset nagrajencev za Zlati 

znak na osnovi prispelih vlog. Po potrebi se sestane tudi večkrat ali se dogovori 

preko korespondenčnih sej.  Pri obravnavi vlog komisija upošteva določbe Pravilnika 

za priznanja. Nepopolne vloge komisija zavrne. 

V mandatnem obdobju 2009 – 2013 je komisija delovala v sestavi: Gordana Njenjić 

(predsednica), Milena Frankič, Suzana Majcen Dvoršak, Beisa Žabkar in Irena Buček 

Hajdarević. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V letu 2013 se je komisija sestala enkrat na redni seji in dvakrat korespodenčno z 

namenom priprave razpisa za podelitev Zlatega znaka. 

Na seji v letu 2013 so članice komisije dobile v obravnavo 15 vlog za podelitev 

Zlatega znaka in eno vlogo za Priznanje za življenjsko delo. Zlati znak v letu 2013 je 

prejelo 10 predlaganih kandidatk: Draga Štromajer, Jadranka Stričević, Ruža Pandel 

Mikuž, Mateja Tomažin Šporar, Jožica Peterka Novak, Bernarda Hostnik, Dragica 

Jošar, Sonja Trafela, Milena Gliha, Vanja Vilar. 

Priznanje za življenjsko delo je prejela Silva Vuga. 

 

Komisija ugotavlja, da so vloge bolje pripravljene glede strukture, še vedno so 

pomanjkljive glede relevantnih podatkov in prilog. Vsi predlagatelji, katerih vloge so 

bile zavrnjene, so prejeli ustrezno obrazložitev.  

 

Predlog komisije je, da se v Pravilnik o priznanjih v letu 2014 vpiše, da komisija 

obravnava in potrdi predlog za življenjsko delo in priznanje Angele Boškin. 
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Člani komisije se zavedamo, da je izbor nagrajencev zelo občutljivo področje. Svojo 

nalogo opravljamo odgovorno in v skladu s sprejetim pravilnikom, ki vsem 

predlaganim članom zagotavljajo enakopravno obravnavo. 

 

Poročilo pripravila: Gordana Njenjić, predsednica komisije  
gordana.njenjic@hotmail.com 
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9. POROČILA IN PROGRAM DELA UREDNIŠTEV 

 

9.1 Strokovno znanstveni časopis Obzornik zdravstvene nege 

 
I. Kratka predstavitev organa 

Uredniški odbor (UrO) Obzornika zdravstvene nege na dan 31. 12. 2013 sestavljali: 

 izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, glavna in odgovorna urednica, 

 pred. Andreja Mihelič Zajec, izvršna urednica, 

 viš. pred. dr. Ema Dornik - urednica in spletna urednica,  

 doc. dr. Melita Peršolja, članica, 

 viš. pred. mag. Mateja Lorber, članica, 

 viš. pred. mag. Branko Bregar, član, 

 viš. pred. dr. Andreja Kvas, članica,  

 pred. mag. Mirko Prosen, član.  

Lektorica za slovenski jezik: Ana Božič, univ. dipl. slov. in spl. jez.; Univerza v 

Ljubljani, Zdravstvena fakulteta; 

Lektorica za angleški jezik: Tina Levec, prof. angl. in univ. dipl. soc. kulture; Univerza 

v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta; 

Uredniški obor strokovno-znanstvene revije Obzornik zdravstvene nege se je sestal 

pet krat.  

 

II. Podatki o izdajah 

Obzornik zdravstvene nege, leto 2013, letnik 47 je izšel v štirih rednih številkah, ki so 

izhajale v enakomernih časovnih obdobjih (marec, junij, september, december) na 

361 straneh. Avtorji so v letnik 47 prispevali 19 izvirnih znanstvenih člankov (1.01 - 

tipologija COBISS.SI), 3 pregledne znanstvene članke (tipol. 1.02), 1 kratki 

znanstveni prispevek (tipol. 1.03), 6 strokovnih člankov (tipol. 1.04), 1 poljudni članek 

(tipol. 1.05), 4 uvodnike (tipol. 1.20), 4 bibliografije (tipol. 1.24), 1 drugi sestavni deli 

(tipol. 1.25). Obzornik zdravstvene nege je tiskan na brezkislinskem papirju. 

Obzornik zdravstvene nege je zaključil koledarsko leto z naklado 1500 izvodov. 

Nadaljuje se že več let prisoten trend upadanja števila naročnikov. 

 

III. Razvojna dejavnost in kakovost 

Operativne aktivnosti v 2013: 

 Pripravili smo dopolnitve navodil za objavo članka; 

 Od prve številke naprej so članki v 2013 izhajali v posodobljeni oblikovni 

postavitvi;  

 Dopolnjevali smo nabor zunanjih recenzentov, preverili publicistično aktivnost 

recenzentov; 
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 Pridobili smo štiri prepoznane strokovnjake iz zdravstvene nege iz tujine, ki se 

bodo uredniškemu odboru priključili v 2014 in izvajali recenzije člankov v 

angleškem jeziku; 

 Izvedli smo kritično evalvacijo vsake izdane številke in načrtovali manjše ukrepe 

izboljšav (tehnične in vsebinske), večje pa vključili v navodila za objavo, ki so 

izdana za 2014; 

 Izvedli smo natančno analizo pogojev za pridobitev faktorja vpliva in s sprotnimi 

izboljšavami ter spremembami navodil za objavo za 2014, dosegli, da so 

navodila v skladu s priporočili WOS; 

 Izpolnili smo pristopne pogoje za oceno vključitve v ProQuest in vse 4 številke 

sprotno pošiljali v oceno; 

 Posodobili smo protokol vodenja članka kot osnovo za uvedbo elektronske 

oddaje in vodenja članka po Open Journal System; 

 V mesecu oktobru smo začeli s spoznavanjem in postopno pripravo za oddajo 

člankov za Open Journal System, cilj je, da celotni letnik 2014 že v bazi on line 

oddaj, dejanska oddaja pa se bo pričela s tretjo ali četrto številko; 

 Oddali smo prijavo za uvedbo sistema Crossref za dodelitve doi za vsak članek; 

 Delovanje revije smo 2x predstavili na seji UO ZZ, kjer smo zastopali predlog, 

da OZN postane odprta revija za strokovno javnost in predlog za prehod na 

Open Journal System. Dosegli smo strinjanje za odprtost revije z letom 2014; 

 V delo smo uvedli tri nove člane UrO. 

 

Uredništvo tudi v letu 2013 posebej velik pomen dalo metodološki strukturi in 

ustreznosti članka glede na uvrščeno tipologijo. Uvedeni so bili poleg dveh recenzij 

še tri uredniške recenzije, s čimer smo povečali kakovost člankov. Pozornost je bila 

dana pravilnemu citiranju literature in vsem citiranim referencam v poglavju 

Literatura, ki jih vse preverimo in jih opremimo s podatki o DOI (Digital Object 

Identifier) oz. slov. identifikator digitalnega objekta, ter o identifikacijski številki 

bibliografskega zapisa (reference) v svetovni bazi PubMed.  

 

Naročnikom tiskane izdaje časopisa je bil v 2013 omogočen e-dostop do vseh 

objavljenih celotnih besedilih ob predhodni registraciji in plačani naročnini. Avtorjem 

smo poslali članek v pdf formatu za njihovo osebno rabo na kontaktni e-naslov, ko je 

bil članek objavljen.  

Izvedli smo aktivnosti za promocijo časopisa:  

 9. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, maj 2013 (predavanje, 

stojnica); 

 Revija je bila predstavljena in podano povabilo k publiciranju na Koordinaciji 

strokovnih sekcij, december 2013; 

 V Utripu sta bila v letu 2013 podana vsaj dva poziva k publiciranju v OZN, prav 

tako je bilo ob povabilo predstavljeno kazalo objavljenih člankov; 

 Na novi spletni strani ZZ je bil oblikovan link na revijo.  
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Na spletni strani smo objavili dve anketi: Motiv za objavo v OZN in prosta dostopnost 

člankov v OZN.  

 

Spletno stran http://www.obzornikzdravstvenenege.si/, ki je 12. 05. 2008 doživela 

prenovo, smo tudi v letu 2013 dograjevali. Na spletu so v celotnem besedilu prosto 

dostopni vsi letniki od leta 1954 do 2009, v drugi polovici leta smo omogočili 

dostopnost do leta 2012 in s tem vzpostavili kontinuiteto za odprtost revije, ki se je 

pričela s 1. 1. 2014 po sklepu UO ZZ. 

 

Bili smo uspešni na javnem razpisu ARRS na področju izdaje domačih revij in prejeli 

subvencijo.  

 

IV. Mednarodna dejavnosti  

Obzornik zdravstvene nege je bil v letu 2013 indeksiran in abstrahiran v mednarodni 

bazi CINAHL (Cumulative Index to nursing and Allied Health Literature), v COBIB.SI 

(Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov); v dLib.SI (Digitalna knjižnica 

Slovenije); v Biomedicini Slovenici. V postopek presoje smo poslali letni 47 za 

indeksiranje v bazo Proquest. Voden je na seznam slovenskih revij, ki so vključene v 

mednarodne baze podatkov iz seznama ARRS (Javna agencija za raziskovalno 

dejavnost RS). Izvedli smo prijavo za dodelitev pravic doi.   

 

V. Težave 

OZN potrebuje administrativno podporo s strani ZZ. Druge težave so vezane na 

kakovost in količino člankov, saj je publicistična aktivnost zaposlenih v zdravstveni 

negi slaba. V vsakem članku se trudimo najti potencial, ko izpolni pogoje, da je 

oddan v skladu z navodili revije. 

 

VI. Program dela za leto 2014 

 Izdaja štirih rednih številk po novih navodilih; 

 Posodobitev postavitve člankov, z dodatno opremo kot je doi, izjava o 

financiranju raziskave idr. glede na zahteve Thomson Reuters; 

 Oblikovna prenova revije in spletne strani;  

 Prijava za ponovno oceno za pridobitev faktorja vpliva na Thomson Reuters;  

 Nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev Open Journal System;  

 kandidirati na dostopnih javnih razpisih za subvencioniranje znanstvene 

periodike (ARRS, idr.); 

 Povabilo uglednih avtorjev za objavo v OZN preko novih članov UrO; 

 Promocija časopisa v RS in izven kot prosto dostopne revije; 

 Analiza zahtev in vodenje aktivnosti za vključitev v Pub Med in druge 

mednarodne baze; 

 Krepitev verodostojnosti časopisa: uvedba treh recenzij za izvirne in pregledne 

znanstvene članke, dopolnitev navodil, izboljšave v protokolu vodenja članka;  

 Poziv strokovni in akademski javnosti za publiciranje v časopisu. 

http://www.obzornikzdravstvenenege.si/
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Priprava poročila za 2013 in načrta za 2014:  

 

Glavna in odgovorna urednica  

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, e-naslov: bskelasavic@vszn-je.si  

 

Izvršna urednica 

pred. Andreja Mihelič Zajec, andreja.mihelic@zf.uni-lj.si 

 

Urednica in spletna urednica 

doc. dr. Ema Dornik: ema.dornik@guest.arnes.si 

 

9.2 Strokovno-informativni Bilten Utrip 

 

I. Kratka predstavitev organa 

Utrip je tudi v letu 2013 objavljal strokovne prispevke, ki so jih pripravljale članice in 

člani Zbornice – Zveze (tako iz dela strokovnih sekcij kot tudi iz strokovnih regijskih 

društev) in vsa pomembna obvestila in informacije iz dela vodstva Zbornice – Zveze.  

Predstavili smo vse prejemnice zlatih znakov Zbornice – Zveze in srebrnih znakov, ki 

jih podeljujejo regijska strokovna društva. 

Objavljali smo tudi pomembnejše informacije iz dela mednarodnih organizacij, 

predvsem ICN in EFN in tudi drugih strokovnih združenj medicinskih sester in babic.  

Objavljali smo tako napovedi kot tudi poročila s strokovnih srečaj. 

Predstavljali smo članice Zbornice – Zveze v kratkih intervjujih »Življenje medicinske 

sestre« in v daljših intervjujih. 

Pomembno pozornost smo namenili etiki, nenasilju v zdravstveni negi in zdravemu 

načinu prehranjevanja. 

 

Uredniški odbor je v letu 2013 deloval v sestavi: 

 Monika Ažman 

 Darinka Klemenc – glavna urednica 

 Irena Keršič  

 Biserka Marolt Meden –odgovorna urednica 

 Tatjana Nendl 

 Ksenija Pirš 

 Veronika Pretnar Kunstek 

 

V skladu z dogovorom in varčevalnimi ukrepi je imel uredniški odbor Utripa 9 rednih 

korespondenčnih sej (pred izidom vsake od devetih številk Utripa) in redno sejo v 

prostorih Zbornice – Zveze (5. novembra 2013) in druge redne izmenjave mnenj po 

elektronski pošti. 

Glavna in odgovorna urednica pa sva imeli številne delovne posvete v zvezi s 

projektom »varčevalni ukrepi pri pripravi in izdajanju Utripa«. 

mailto:bskelasavic@vszn-je.si
mailto:andreja.mihelic@zf.uni-lj.si
mailto:ema.dornik@guest.arnes.si
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Članice uredniškega odbora so se redno vključevale v delo in sodelovale pri pripravi 

Utripa. Od junija 2013 je glavna urednica prevzela zadolžitve, ki jih je pri izdajanju 

Utripa imela izvršna direktorica gospa Monika Ažman. 

Vse leto smo tesno sodelovali z ožjim in širšim vodstvom Zbornice – Zveze. 

O uredniški politiki Utripa je razpravljal upravni odbor Zbornice – Zveze na 13. seji, 

dne 6. marca 2013 in na 19. seji dne 13. novembra 2013, ko se je seznanil z uspehi 

pri zniževanju stroškov izdajanja Utripa in podprl predlagane spremembe, ki jih je 

sprejel uredniški odbor Utripa na seji 5. novembra 2013. Odgovorna urednica Utripa 

je predstavila uredniško politiko in sanacijske ukrepe tudi na posvetu funkcionarjev 

Zbornice – Zveze Gradimo skupaj, 7. junija  2013 v Snoviku. 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

V januarju je Utrip izšel v novi podobi.  

Majska številka je vsebovala prilogo – zlati znaki in novembrska številka Utripa je 

spet vsebovala prilogo – aktivnosti na področju boja proti nasilju v zdravstveni in 

babiški negi.  

Utrip je v letu 2013 izšel: 

 januarja na 76 straneh 

 februarja/marca na 60 straneh 

 aprila na 64 straneh   

 maja na 64 straneh (priloga  dobitnice zlatega znaka) 

 junija/julija na 48 straneh  

 avgusta/septembra na 84 straneh  

 oktobra na 56 straneh 

 novembra na 72 straneh (prilogi : za nenasilje v zdravstveni in babiški negi  in 

plan aktivnosti in strokovnih izpopolnjevanj v letu 2012) 

 decembra na 68 straneh 

 

Naklada se je gibala od 16.300 v januarju do 15.400 v decembru. 

Obseg vseh številk Utripa:  

 v letu 2008  je bil 746 strani,  

 v  letu 2009  - 640 strani,  

 v  letu 2010 -  736 strani,  

 v letu 2011 – 668 strani,  

 v letu 2012  - 648 strani in  

 v letu 2013 -  592 strani. 

 

S prenovo spletnih strani Zbornice – Zveze nas je presenetil »zaklenjen« Utrip, do 

katerega s pomočjo članske izkaznice lahko dostopajo samo članice in člani Zbornice 

– Zveze. Na seji uredniškega odbora smo sprejeli stališče, ki smo ga vseskozi 

zagovarjali, da je veliko bolje, če se Utrip ponovno odpre za vse, ki bi ga želeli brati 

na spletni strani brez omejitev (vnos številke članske izkaznice), ker s pomočjo Utripa 
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promoviramo ne samo dejavnosti Zbornice – Zveze, ampak tudi prispevamo k utrditvi 

vloge stroke zdravstvene in babiške nege v širšem prostoru.  

Še naprej smo si prizadevali, da bi zmanjšali stroške in pri tem smo bili zelo 

uspešni.  

Lektoriranje v večini izvaja odgovorna urednica s pomočjo glavne urednice. Sicer ne 

prihranimo veliko pri obsegu, ker se število strani ni bistveno znižalo, je pa bil znaten 

prihranek pri stroških lektoriranja in honorarju za urejanje že v letu 2012. Preko 

poletja 2013 je odgovorna urednica ponovno pridobila ponudbe za tisk na rotaciji. 

Narejena je bila primerjava treh tiskarn in posledično tudi, za koliko se zmanjšajo 

stroški poštnine zaradi lažjega papirja in stroški priprave na tisk, ker plošče ne bi bile 

več potrebne.  

Štiri številke Utripa smo že tiskali v novi tiskarni na rotaciji in bistveno prihranili tudi 

pri stroških tiska in poštnine, ker je časopisni papir tanjši in lažji. 

Stroški v letu 2012 so znašali 225.351,70 in v letu 2013 129.173,8 evrov. 

Ocenjujemo, da smo se zelo racionalno obnašali. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2014 

Upravni odbor Zbornice – Zveze se je odločil, da tudi v letu 2014 izide 9 številk. V 

letu 2014 ohranimo vse dosedanje rubrike, čeprav prispevkov  nekateri avtorji ne 

prispevajo redno in rubrike niso prisotne v vsaki številki Utripa. Dodatno uvedemo 

obeležitve mednarodnih dni s področja zdravja oz. zdravstva in s tem spodbudimo 

strokovne sekcije in regijska društva k aktivnostim, povezanih s preventivo. 

Praviloma vse izobraževalne in interesne dejavnosti objavljamo v predpisanih 

obrazcih. 

Za naslovnice v letu 2014 so tema zdravilna zelišča. Odgovorna urednica pridobi 

brezplačne fotografije zdravilnih zelišč za leto 2014. Članica uredniškega odbora 

Tatjana Nendl bo za vsako zdravilno zelišče pripravila nekaj besedila, ki ga objavimo 

na vidnem mestu. 

Uredniški odbor Utripa se je odločil, da v letu 2014 ohrani manjši format Utripa in 

sprejme spremembe nekaterih oblikovalskih rešitev iz januarske številke 2013 in 

preide nazaj na staro oblikovanje g. Azmirja Čvoraka. 

Spremembe bile naslednje: 

 ponovno preidemo na postavitev v dveh stolpcih, izjemoma v treh, 

 ime avtorja je ponovno pod naslovom, 

 rubrike so ponovno obarvane tako v vsebini kot v celotni reviji, 

 izobraževanja bodo oblikovana na star način iz leta 2012. 

 

Pripravimo nagradni natečaj za zgodbo z delovnega mesta Modro zgodbo.  

Upravni odbor Zbornice – Zveze smo zaprosili, da izvede postopek imenovanja 

novega člana/ice uredniškega odbora Utripa, ki bi zastopal strokovne sekcije. 

Imenovana je bila Anita Prelec. 
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IV. Druge aktivnosti 

Trudili smo se za pridobivanje oglasov. Tako zunanja sodelavka (kot tudi glavna in 

odgovorna urednica) se trudimo za pridobivanje oglasov. Delo je zahtevno, ker se 

recesija kaže predvsem na področju oglaševanja. Stalni vir prihodka so le oglasi 

Mercatorja in zdravstvenih ustanov za različna izobraževanja.   

S pomočjo vodstva Zbornice – Zveze smo obnovili pogodbo za nagradne križanke s 

Tosamo z več in bolj vrednimi nagradami za izžrebane članice in člane in dodatno 

pridobili pogodbo za nagradne križanke s Sava Turizem d. d.  

 

Prihodki od oglaševanja so v letu 2013 znašali 17.959,96 evrov. 

 

Poročilo pripravila: Biserka Marolt  Meden, odgovorna urednica Utripa 
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10. POROČILA IN PROGRAM DELA DELOVNIH SKUPIN 

 

10.1 Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev delovne skupine 

 Delovni sestanki 

Članice delovne skupine smo se na sestanku zbrale trikrat in sicer: 27. 5. 2013,                         

2. 10. 2013 in 10.12. 2013 na sedežu Zbornice – Zveze. Vodja DS se je udeležila 7 

sestankov  za preoblikovanju smernic za obravnavo nasilja na Ministrstvu za zdravje: 

11. 1. 2013; 1. 2. 2013; 22. 2. 2013; 29. 3. 2013; 10. 5. 2013; 22. 5. 2013; 6. 6. 2013.  

 Objave v glasilu Utrip  

V novembrski številki smo objavili prispevek Soočanje z nasiljem v družini s 

katerim smo člane in članice opozarjali na zakonske obveze Zakona o preprečevanju 

nasilja v družini.  Vsaka izdaja Utrip-a vsebuje tudi obvestilo o delovanju 

svetovalnega telefona za osebe z izkušnjo nasilja na delovnem mestu, na katerem 

svetujejo svetovalke, ki so usposobljene tudi za zaposlene v zdravstveni in babiški 

negi. 

 Izobraževanja 

Na sedežu Zbornice - Zveze sta bili izvedeni dve izobraževanji z naslovom: 

Ukrepanje ob zaznavi in prijavi trpinčenja (mobinga) na delovnem mestu (9. 4. 

2013 in 4. 6. 2013).   

Na povabilo s strani Državnega sveta smo se udeležili posveta, ki ga je vodila 

državna svetnica mag. Darija Kuzmanič Korva na pobudo Aktiva regijskih 

koordinatoric nasilja v družini, ki ga je organiziralo resorno ministrstvo. Imeli smo 

predstavitev z naslovom Delovanje zdravstvene in babiške nege na področju 

nasilja (2. 12. 2013). Za sindikalne predstavnike -  Sindikata delavcev v zdravstveni 

negi Slovenije smo 17. 10. 2013 na Ptuju izvajali izobraževanje Delovna klima – 

odsev medsebojnih odnosov na delovnem mestu.  

 Delo multidisciplinarne skupine za obravnavo nasilja  

V letu 2013 je DS obravnavala  12 primerov nasilja v zdravstvenih in socialnih 

zavodih. V obravnavi so sodelovali: Dora Lešnik Mugnaioni, Andrej Vojnovič, Darinka 

Klemenc, Irena Špela Cvetežar in Monika Ažman. Nudili so različne oblike pomoči: 

osebno svetovanje, pravno svetovanje, telefonsko svetovanje, e-svetovanje žrtvam, 

pisno strokovno svetovanje pooblaščenkam, pisno mnenje DS o primeru na prošnjo 

strokovnjakinje, ki je vodila postopek v zavodu.  
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Zdravstveni /socialni zavod Problem Oblika pomoči 

   

2 socialna zavoda trpinčenje glavne MS, 

konflikti med zaposlenimi 

večkratno telefonsko in 

osebno svetovanje 

2  zdravstvena domova   pooblaščenki za 

obravnavo trpinčenja sta 

prosili za pomoč  

svetovanje pri obravnavi 

konkretnih primerov in 

sprejemu internih aktov 

1 socialni zavod konflikti, agresivnost 

vodstva do zaposlenih 

osebno in telefonsko 

svetovanje, pisno 

strokovno mnenje 

5 bolnišnic -trpinčenje sodelavke v 

timu 

 -nasilje nad podrejeno 

kolegico 

 -trpinčenje s strani 

predstojnika 

 -trpinčenje glavne MS s 

strani podrejenega kolega 

 -trpinčenje podrejenega 

kolega s strani glavne MS  

-osebno in telefonsko 

svetovanje 

-večkratno osebno in 

pravno svetovanje 

-telefonsko svetovanje 

 -telefonsko svetovanje 

-večkratno telefonsko in e-

svetovanje ter pisno 

mnenje DS o primeru 

zdravstvena fakulteta konflikti med zaposlenimi, 

trpinčenje zaposlene s 

strani kolektiva 

-večkratno telefonsko 

svetovanje 

ni podatka nasilje na delovnem mestu e-svetovanje 

 Spletna stran  

Na spretni strani Zbornice- Zveze so objavljeni prispevki po vsebinskih sklopih glede 

na to, o kateri problematiki nasilja se želi član ali članica Zbornice – Zveze seznaniti. 

V posameznih sklopih so predstavljena izhodišča problema, zakonodaja, pristopi  

obravnave, prijavni obrazci in drugo.  Uporabniki lahko dostopajo tako, da kliknejo 

zavihek O zbornici- Zvez/Organi/delovne skupine/DS za nenasilje in nato izbirajo 

posamezne vsebine.  

 Dan odprtih vrat 

V času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami smo članice DS na sedežu 

Zbornice – Zveze organizirale Dan odprtih vrat. V popoldanskih urah smo organizirali 

posvet. Na posvetu so sodelovali: članice Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni 

negi, predstavnice strokovnih sekcij patronažne dejavnosti, pediatrije, psihiatrije in 

urgentne medicine, strokovnjakinje in strokovnjaki s pravnega področja, socialnega 

varstva in policije, Inštituta za varovanje zdravja, Združenja zdravnikov družinske 

medicine, Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Ministrstva za 

zdravje ter Zbornice – Zveze.  

Udeleženci posveta so razpravljali o problemih, s katerim se zaposleni v zdravstvu 

soočajo pri svojem delu. Izpostavili so tudi nujne ukrepe za boljše in učinkovitejše 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

40 
 

delovanje zaposlenih pri obravnavanju žrtev nasilja v zdravstvenih in socialnih 

institucijah.  

DS se je odzvala na pobudo Ministrstva Republike Turčije za sodelovanje v 

mednarodnem projektu na področju preprečevanja nasilja v zdravstveni negi ter 

pripravila Letter of intent. 

 

II. Program dela za leto 2014 

V letu 2014 se načrtujejo aktivnosti na področju izobraževanja, multidisciplinarne 

obravnave prijavljenih primerov nasilja in aktivnosti na področju obravnave nasilja 

nad otroki.  

 

Poročilo sta pripravili:  

Irena Špela Cvetežar, vodja DS 

Dora Lešnik Mugnaioni, strokovna sodelavka  

 

10.2 Delovna skupina za terminologijo v zdravstveni in babiški negi 

 

I. Kratka predstavitev delovne skupine 

Članice delovne skupine: Aleksandra Horvat, vodja. Mirjam Marn, mag. Nevenka 

Medija, Alenka Krist, (v delovni skupini je z delom prenehala Nada Vigec) 

 

II. Predstavitev izvedenih aktivnosti 

Delovna skupina se je v letu 2013 redno sestajala, sklicanih je bilo 10 delovnih 

sestankov. Glavnino dela so članice opravile preko elektronske pošte. Delovni 

sestanki po datumih: 9. 1., 28. 1., 27. 2., 13. 3., 27. 4., 29. 5., 15. 7., 30. 7., 1. 10., 

20. 11. 2013. 

DS je nadaljevala s pripravo posodobljenega slovarja strokovnih izrazov s področja 

zdravstvene in babiške nege. Koncept novega slovarja je bil predstavljen Upravnemu 

odboru Zbornice - Zveze v mesecu aprilu ter funkcionarjem Zbornice - Zveze v 

mesecu juniju.  

Strokovne sekcije in strokovna društva pri Zbornici -Zvezi so bile povabljene k 

aktivnemu sodelovanju in pozvane k oddaji novih oz. dodatnih predlogov terminov. 

Odziv je bil skromen. 

Ker številne termine (posamezne besede ali besedne zveze) v strokovnem jeziku 

stroke ZBN “krasi” vse več kratic, se je DS odločila v koncept novega terminološkega 

slovarja umestiti tudi posamezne, za stroko ZBN pomembne in na državnem nivoju 

poenotene, kratice. DS je k sodelovanju ponovno povabila vse strokovne sekcije in  

strokovna društva pri Zbornici – Zvezi. Posamezne predloge je poslalo 5 sekcij. 

DS je opravila številna posvetovanja s strokovnjaki ZBN ter s številnimi drugimi 

strokovnjaki (jezikoslovci, prevajalci, pravniki, zdravniki specialisti in drugimi). 

Izjemna pozornost je bila namenjena poenotenju strokovnih izrazov znotraj 

posameznega gesla oz. v več geslih ter posameznim besedam oz. besednim 

zvezam, tako s strokovnega kot z jezikovnega vidika. 
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DS je na povabilo Zbornice - Zveze v mesecu decembru 2013 na strokovnem 

srečanju v Ljubljani za strokovno javnost pripravila predstavitev dosedanjega dela. 

DS bo gradivo za tisk posodobljenega slovarja strokovnih izrazov s področja 

zdravstvene in babiške nege pripravila do konca marca 2014. 

Slovar bo v obliki knjižice izšel v maju 2014.  

 

Poročilo pripravila: Aleksandra Horvat, predsednica delovne skupine 
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11. POROČILA IN PROGRAM DELA STROKOVNIH REGIJSKIH DRUŠTEV (11 

POROČIL) 

11.1 Društvo MSBZT Ljubljana 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

 

Organi društva: 

 Predsednica: Đurđa Sima 

 Podpredsednica za izobraževanje in raziskovanje: Dr. Andreja Kvas 

 Podpredsednik za splošne zadeve: Mag. Peter Požun 

 Podpredsednica za interesne aktivnosti: Nada Sirnik  

 Člani Izvršnega odbora: Dr. Andreja Kvas, Gordana Lokajner, mag. Peter 

Požun, Damjan Remškar, Đurđa Sima, Marina Velepič, Marija-Maja Vidrih, 

Jerica Zrimšek, Irena Buček-Hajdarević, Sabina Vihtelič, Nada Sirnik in Peter 

Koren.  

 Člani Upravnega odbora DMSBZT Ljubljana do volilnega občnega zbora 

2013: Robertina Benkovič, Irena Buček Hajdarević, Irena Špela Cvetežar, 

Nataša Čermelj, Zdenka Dovč, Olga Grmek, Zlatko Grubešić, Andreja Gruden, 

Klavdija Hudobivnik, Margerita Ilić Kačar, Vlasta Kambič Poje, Irena Keršič, 

Olga Koblar, Peter Koren, Stanka Košir, Saša Kotar, Andreja Kvas, Gordana 

Lokajner, Željko Malić, Sandra Naka, Gordana Njenjić, Sabina Osolnik, 

Aleksandra Ostrež, Boža Pirkovič od septembra 2011, Vlasta Pivk Zajec, 

Slavica Popović, Cilka Potokar, mag. Peter Požun, Veronika Pretnar Kunstek, 

Damjan Remškar, Alenka Roš, Đurđa Sima, Nada Sirnik, Ljuba Steblovnik, 

Miha Stražar, Ljubica Šavnik, Nika Škrabl, Marina Velepič, Marija-Maja Vidrih, 

Sabina Vihtelič, Majda Zore, Jerica Zrimšek, Zlata Živič in Tatjana Žvanut.  

 Člani Upravnega odbora DMSBZT Ljubljana v mandatu od 2013 do 2017: 

Bregar Branko, Buček Hajdarević Irena, Cvetežar Irena Špela, Čaušević Majda, 

Čermelj Nataša, Franetič Kristina, Grubešić Zlatko, Gruden Andreja, Hatze Rok, 

Hribar Katja, Jarem Brunšek Majda, Josić Danijela, Kaučič Klavdija, Kavčič 

Bronislava, Keršič Irena, Kobentar Radojka, Koblar Marija Olga, Koren Peter, 

Košir Stanka, Kotar Saša, Kvas Andreja, Langerholc Branka, Lokajner 

Gordana, Menard Teja, Njenjić Gordana, Osolnik Sabina, Ostrež Aleksandra, 

Pandel-Mikuš Ruža, Pirkovič Boža, Požun Peter, Pust Blanka, Remškar 

Damjan, Sima Đurđa, Sirnik Nada, Steblovnik Ljubomira, Šavnik Ljubica, Škrabl 

Nika, Šmit Majda, Velepič Marina, Vidrih Marija Maja, Vihtelič Sabina, Vovk 

Andreja, Zrimšek Jerica in Živič Zlata.  

 Nadzorni odbor: Saša Kotar, Bronislava Kavčič in Irena Špela Cvetežar. 

 Predsednica častnega razsodišča: Nika Škrabl 

 Izobraževanje (Đurđa Sima in mag. Andreja Kvas) 
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II. Izvedeni strokovna srečanja in projekti 

2. novembra 2013 je potekal v Mestnem muzeju Ljubljana 14. simpozij DMSBZT 

Ljubljana z naslovom “Približajmo zdravstveno okolje pacientu”. V programskem 

odboru simpozija so bili: Đurđa Sima, dr. Radojka Kobentar, dr. Andreja Kvas, 

Gordana Lokajner, Nada Sirnik, Maja Vidrih, Sabina Vihtelič in Peter Požun. V 

organizacijskem odboru pa: Damjan Remškar, Zlatko Grubešič, Peter Koren, Jerica 

Zrimšek, Monika Tratnik in Marija Hribar. Simpozij je bil zelo odmeven in pozitivno 

ocenjen s strani udeležencev. Na simpoziju so temo predstavili strokovnjaki iz 

različnih zornih kotov. Na simpoziju je bilo 117 udeležencev. Simpozij je bil 

predstavljen na radioteleviziji Slovenije na 1. programu v oddaji »Dobro jutro«, z 

neposrednim oglašanjem televizijske ekipe in intervjujem predsednice Đurđe Sima, 

podpredsednice Nade Sirnik in članice UO Gordane Njenjić. 

Popoldanska izobraževanja in priprava drugih izobraževalnih dogodkov po 

razporedu (Gordana Lokajner) 

V letu 2013 smo organizirali in uspešno izvedli  6 kliničnih večerov. V povprečju se je 

vsakega kliničnega večera udeležilo povprečno 30 udeležencev. Nekatere smo 

zaradi povečanega interesa načrtovali tudi za leto 2014. 

Popoldanska izobraževanja so postala stalnica in zelo obiskan dogodek na sedežu 

DMSBZT Ljubljana. Predavatelji in tematike, ki jih predstavljajo, so dobro sprejeti. Na 

kliničnih večerih poleg spremljanja strokovnih priporočil, udeleženci dobijo tudi 

praktične nasvete za delo v praksi, kar popoldanskemu izobraževanju  daje 

neprecenljivo  vrednost. 

Program izpopolnjevanja za bolničarje – Seminar s področja oskrbe starostnika 

V letu 2013 smo pričeli še z enim sklopom izobraževanj, namenjenih naši skupini 

članov iz vrst bolničarjev, ki je bila zelo obiskana in odzivi udeležencev so bili zelo 

dobri. 8. 5. 2013 smo organizirali prvo strokovno srečanje za bolničarje. 

V oktobru  2013  se je začela sestajati skupina za Proučevanje problemov v klinični 

praksi – začetek priprav za izvajanje raziskovalne skupine, ki bo delo nadaljevala v 

letu 2014 z oblikovanjem kohezivne skupine raziskovalcev iz klinične prakse, ki bo ob 

podpori članov raziskovalne skupine  ponudila znanje in podporo članom DMSBZT 

Ljubljana, ki bodo želeli proučevati problematiko in razvijati na dokazih osnovano 

zdravstveno in babiško nego.  

Področje etike v zdravstveni in babiški negi (Marina Velepič) 

V letu 2013 je društvo izvedlo skupno 10 strokovnih seminarjev. Od tega 5 

seminarjev Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege v Ljubljani in en 

seminar z istim naslovom v Idriji. Vsi ostali seminarji so se odvijali na sedežu društva 

v Ljubljani in to   seminar z učno delavnico Etika v praksi zdravstvene nege, 

seminar Menedžment zdravstvene in babiške nege v luči etike, za ciljno skupino 

vodilnih medicinskih sester ter dva seminarja z učno delavnico Poklicna etika v 

domovih za starejše občane. Vsebina slednjega je bila v letu 2013 izvedena prvič. 

Seminar je namenjen negovalnemu osebju, ki deluje v domovih za starejše občane, 

in poleg osnov poklicne etike in komunikacije obravnava specifične probleme 

stanovalcev teh zavodov.  

Zakonodaja s področja zdravstva (Đurđa Sima in mag. Peter Požun) 
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Opravili smo tri zadovoljivo obiskane strokovne seminarje s področja zdravstvene 

zakonodaje. Nadaljevali smo s preverjanjem znanja, kar je postalo za udeležence  

zelo  spodbudno. Razvoj področij in bogatenje z dodatnimi viri znanja ter  

medsebojno dobro sodelovanje predavateljev nam je omogočilo razvoj posameznih 

tem, ki smo jih predstavili skozi pravne vidike na 14. Simpoziju Društva medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana. Plod več kot zglednega sodelovanja 

predavateljev na področju pripravljanja strokovnega seminarja za zdravstveno 

zakonodajo je omogočalo  razvoj  del strokovnih prispevkov za 14. simpozij društva s 

ciljem, da pravna  področja pacientovega okolja predstavimo skozi širšo prizmo 

pravnega pristopanja, s tem smo približali poslušalcem navidezno manj znane teme  

zdravstvenega okolja.  

Temeljni postopki oživljanja (Damjan Remškar) 

V letu 2013 je bilo v DMSBZT Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu organizirano 10 delavnic temeljnih postopkov oživljanja. Vsebina in 

izvedba delavnic je usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za priporočene  vsebine 

licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Delavnice potekajo v manjših 

skupinah (največ 10 udeležencev na inštruktorja). Udeleženci so pokazali znanje in 

zadovoljstvo ob preverjanju znanja kot merila za  uspešno obvladovanje  postopkov 

oživljanja z uporabo AED pripomočkov.  

V letu 2013 smo nadaljevali z učnimi delavnicami »Tudi beseda je zdravilo«, ki so 

še vedno zelo aktualne med našimi članicami in člani društva. Izvajalka učne 

delavnice je Elite d.o.o. (go. Klara Ramovš). V letu 2013 smo izvedli tri učne 

delavnice (marec, junij in oktober). Delavnice se je udeležilo  60 udeležencev.  

Izobraževani dan za glavne medicinske sestre zdravstvenih in socialnih zavodov v 

ljubljanski regiji je potekal 1. 3. 2013 na temo situacijskega vodenja. Udeležilo se ga 

je 49 udeležencev. Udeleženci so pokazali zanimanje za predstavljene teme in željo, 

da se prihodnje leto teme nadgradijo, oz., da bo vodstvo zopet pripravilo aktualne 

teme za vodilne in vodstvene medicinske sestre. 

Tudi v letu 2013 so se v prostorih društva dobivale stalne članice samopomočne 

skupine: Delo na sebi v »samopomočni skupini«, ki jo vodi Nika Škrab (program 

temelji na konverzaciji in vzpostavljanju dialoga, pridobitvi uporabnih tehnik za 

reševanje konfliktnih situacij in za kreativno kakovostno življenje izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege).  

V letu 2013 smo uspešno izpeljali  tri učne delavnice z naslovom “Izobraževanje za 

zdrav življenjski slog«, v katerih so udeleženci skozi interdisciplinarni pristop 

spoznali zdrav življenjski slog. Delavnic se je udeležilo 73 udeležencev. 

 

III. Založniška dejavnost (poročilo pripravila dr. Andreja Kvas) 

Na 14. simpoziju smo izdali recenzirani zbornik z naslovom “Približajmo 

zdravstveno okolje pacientu”. Recenzenti so bili: dr. Radojka Kobentar, dr. Andreja 

Kvas, Gordana Lokajner, mag. Peter Požun in Đurđa Sima. V uredniškem odboru so 

bili: dr. Andreja Kvas, Đurđa Sima, mag. Peter Požun, Gordana Lokajner in dr. 

Radojka Kobentar. Lektorica je bila Mojca Hudolin. Izdali smo 400 izvodov. Zbornik je 

namenjen vsem zaposlenim v zdravstveni in babiški negi, primeren kot študijsko 
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gradivo za študente dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvene nege in 

babištva. Zbornik je dosegljiv tudi na spletni strani društva v pdf obliki. Zbornik smo 

poslali tudi v vse knjižnice srednjih zdravstvenih šol ter visokostrokovnih šol in 

fakultet za področje zdravstvene nege po Sloveniji. Bogastvo prispevkov je nakazalo 

pot razumevanja  in preučevanja široko zastavljene tematike pacientovega okolja 

slehernemu bralcu zbornika v doseganju možnosti za izboljšavo v pristopu k 

uporabniku kot enakovrednem partnerju. 

Izdali smo tudi Novice ljubljanskega društva medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov  (marec 2013).  S tem glasilom, ki smo ga v letu 2013 

pripravili prvič, smo želeli člane nagovoriti s široko paleto društvenih izobraževalnih 

aktivnosti, ki potekajo z znižano kotizacijo za člane, ali celo brez kotizacije. Pregleden 

prikaz celotnega društvenega dogajanja v izčrpnem poročilu in načrtu za tekoče leto 

so člani društva sprejeli z zadovoljstvom. Novice so prejeli po pošti vsi člani in članice 

DMSBZT Ljubljana na svoje poštne naslove. Predlog grafične priprave in oblikovanja 

je vodila predsednica društva Đurđa Sima.  

 

IV. Interesne dejavnosti 

Komplementarna dejavnost in osebnostni razvoj (Nada Sirnik) 

Interesne dejavnosti so kakovosten način preživljanja prostega časa naših članov in 

članic. Pestrost aktivnosti, delavnic, predavanj in ostalih načrtovanih dejavnosti je 

privabila veliko število naših članov kakor tudi nekaj nečlanov oz ne-zdravstvenih 

delavcev, zaposlenih v zdravstvu. To kaže ne samo na pestrost ponudbe, ampak tudi 

na dobro organiziranost in sodelovanje znotraj društva. Pripravili smo 11 srečanj, 

tako s področja komplementarne zdravstvene medicine, kot tudi s področja 

osebnostnega razvoja. Spoznavali smo novitete in se učili praktične uporabe 

komplementarnih znanj.  

Joga, pilates, gibalo-telesna vadba (Katja Hribar) 

V letu 2013 so delavnice joge, pilatesa in gibalno-telesne vadbe potekale na šestih 

lokacijah. V spomladanskem delu vadbe se je delavnic udeleževalo skupaj  82  

udeleženk, od tega v Trbovljah  16, v Ljubljani 72 in  6 v  Idriji.  

Gibalno telesna vadba je v letu 2013 poveza članice, ki so si zaželele druženja in 

razgibavanja v obliki klasične gibalne vadbe. Že druga sezona vadbe poteka na v 

najeti dvorani Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Skrb za povezovanje med 

udeleženkami in voditeljico opravlja Ljubica Šavnik. 

Likovna  dejavnost ( Majda Jarem Brunšek) 

Likovna dejavnost poteka enkrat tedensko ob torkih. Trenutno dejavnost obiskuje 13 

likovnikov. Marca smo postavili  in odprli stalno razstavo 35 slik v prostorih negovalne 

bolnice. Skupaj s klekljaricami smo maja ob dnevu medicinskih sester odprli 

tradicionalno likovno razstavo v avli Kliničnega centra Ljubljana. 

Ženski pevski zbor Florence (Saša Kotar) 

Ženski pevski zbor FLORENCE je v letu 2013 kljub zmanjšanju članstva izvedel vse 

planirane nastope in ostale dejavnosti. Zbor trenutno šteje 19 stalnih članic. 
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Izletništvo (Saša Kotar) 

Enodnevni izlet v Zagreb je bil izpeljan 8. junija 2013, udeležilo se ga je 25 oseb. 

Obiskali smo Kumrovec in si ogledali Etnološki muzej Staro Selo.  

Lepote Krasa z obiskom Škocjanske jame smo načrtovali 16. 11.2 013 in na ta izlet 

se je prijavilo 32 oseb. Naš prvi postanek je bil v Pršutarni in sušilnici Lokev.  

Gibalno športna vadba in pohodništvo (Đurđa Sima, Jerica Zrimšek) 

V koledarskem letu smo organizirali 17 gibalno športnih aktivnostih. V popolnosti smo 

prenovili spletno stran www.zdravjeingibanje.si in ji dodali osveženo podobo z 

dinamičnim premikanjem slikovnega gradiva. Prehranski nasveti in nasveti za ostale 

pomembne življenjske aktivnosti so izrazit vir znanja za slehernega obiskovalca 

spletne strani.  

Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana (Olga Marija  

Koblar) 

Sekcija je učinkovito in dobro obiskano izpeljala 6 dogodkov, med njimi so 

izobraževalni dnevi, izleti in druženja, s ciljem povezovanja in negovanja 

profesionalne dediščine. 

Delo društva na idrijskem območju (Sabina Vihtelič in Andreja Gruden)  

V letu 2013 smo na Idrijskem v okviru DMSBZT Ljubljana organizirali aktivnosti 

različnih področij delovanja, med njimi so bila izobraževanja s področja etike, 

zakonodaje, interesnih aktivnosti in za zaključek leta – učna delavnica » Kako v teh 

zahtevnih časih motivirati sebe in sodelavce.« 

Podružnica Zasavje (Boža Pirkovič)  

Podružnica je s svojimi aktivnostmi osvežila delovanje na področju, kjer združuje 

približno 200 članic in članov DMSBZT Ljubljana. V drugem delu leta je predstavnica 

za podružnico obiskala srednjo zdravstveno šolo s predstavitvijo delovanja društva 

na območju podružnice in širše. Uspešno so pripravile in izvedele izlet s številno 

udeležbo in prijetnimi odmevi za konec poletne sezone. Strokovno srečanje ob koncu 

leta je zainteresiralo veliko število članov DMSBZT Ljubljana na podružnici.  

Spletna stran DMSBZT Ljubljana: http://www.drustvo-med-sester-lj.si/ (Peter Koren)  

V letu 2013 smo na spletni strani objavili vsa aktualna dogajanja v društvu, napovedi 

vseh dogodkov in poročila le teh. Poleg naših prijavnic na dogodke smo pričeli 

uporabljati tudi povezave za elektronsko prijavo preko E portala Zbornice – Zveze. 

Facebook profil  DMSBZT Ljubljana (www.facebook.com/DMSBZTLJ) Rok 

Hatze 

Facebook profil Društva medicinskih sester, babic in zdravstveni tehnikov Ljubljana je 

bil ustvarjen 10. januarja 2013. Tekom leta je število oboževalcev naraščalo, ob 

koncu leta 2013 je bilo 250 oboževalcev (podatek na dan 31. 12. 2013). Največ novih 

oboževalcev smo pridobili v mesecih oktober, november, december. 

Sklepne misli ob zaključku poročila 

Pestrost vsebin je tudi v letu 2013 pritegnilo in  zainteresiralo 2.244 članic ter članov 

na različnih dogodkih društva. Med interesnimi aktivnostmi smo se ponekod lahko 

pridružili družinski člani, kar kakovosti življenja medicinske sestre daje dodatno 

vrednost, ker smo v raziskavi o vrednotah pridobili podatek, da medicinske sestre 

cenijo svoj prosti čas in čas, preživet  z družino.  

http://www.zdravjeingibanje.si/
http://www.drustvo-med-sester-lj.si/
http://www.facebook.com/DMSBZTLJ
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Med nalogami, ki smo jih izpostavili kot prednostne, smo v preteklem letu sledili 

zastavljeno pot v strateški mapi, zato smo med »prednostmi« postavili prioriteto pri 

delu na informiranosti in povezanosti  ter graditvi pripadnosti.  Na področju 

»slabosti« krepimo področje delovanja funkcionarjev. Med »izzivi« smo opredelili 

naloge krepitve podobe medicinske sestre in na področju »nevarnosti« smo 

izpostavili reševanje omejenih finančnih sredstev za izobraževanje. Vsa opisna 

področja smo obdelovali v tekočih nalogah v preteklem letu, dodatno smo jih 

opredelili in strukturirali skozi aktivnosti društva v programu dela v letu 2014.  

Pod črto celovitega delovanja v letu smo si prizadevali zagovarjati kulturo zdravja pri 

članstvu in družbi nasploh. Obenem sledimo našemu poslanstvu in viziji, da 

ponujamo znanje, razvoj, strokovno opolnomočenje članstva, aktivno pristopanje k 

raziskovanju, kar pripomore spodbudni politiki razvoja v slovenski družbi. 

Zagovarjamo ohranitev in izboljšanje delovanja obstoječega javnega zdravstvenega 

sistema. Ocenjujemo, da smo z vsemi svojimi aktivnostmi pripomogli in ne glede na 

omejitve v finančnih možnostih ponudili članstvu oblike kakovostnega učenja in rabe 

društvenih interesnih aktivnosti.   Naš cilj je doseganje kakovostnega vložka v izrabo 

društvenega potenciala in civilne družbe kot osnove za obliko civilne iniciative s 

pozitivnimi spremembami v Ljubljani in širši regiji.   

V letu 2013 smo društvena priznanja Srebrni znak in plakete ponovno podelili  

članicam, ki so se izkazale za prizadevne in uspešne na področju društvenega in 

stanovskega delovanja skozi strokovni prispevek naši skupni dejavnosti na področju 

zdravstvenega varstva.  

Srebrne znake (najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno 

aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri 

ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in 

babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno 

delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge 

in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in 

mednarodnem prostoru) so prejele: Gordana Njenjić, dr. Ruža Pandel Mikuš in 

Maruša Šolar. 

Prejemnice plakete društva (priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali 

kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi ter human odnos do 

pacientov in sodelavcev) so prejele: Aleksandra Ferfolja, Srbijanka Mladenović- Lana 

in Vesna Nedović. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 bomo sledili sprejetem programu Društva medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Ljubljana, ki odseva približevanje članstvu skozi realizacijo 

individualnih in skupnih potencialov za učenje in zbliževanje na interesnih aktivnostih 

društva. 

 

Poročilo pripravila: vodstvo DMSBZT Ljubljana in nosilci dejavnosti 

Đurđa Sima, predsednica društva 

djurdja.sima@siol.net 

mailto:djurdja.sima@siol.net
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11.2 Društvo MSBZT Maribor 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

DMSBZT Maribor je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, 
nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki 
delujejo na področju upravnih enot Maribora, Ruš, Slovenske Bistrice in Lenarta. 
Pospešeno vlaga v ljudi v zdravstveni in babiški negi ter prevzema vlogo partnerja v 
procesih strokovnega izpopolnjevanja, vseživljenjskega učenja, zagotavljanja in 
razvoja kakovosti v zdravstveni in babiški negi ter razvoja kakovosti življenja članic in 
članov (krepitev notranjih virov moči). 

Sedež društva: Ulica heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor.  

Organi društva v mandatnem obdobju 2010 - 2014: 

 Predsednica, zakonita zastopnica: Ksenija Pirš. 

 Podpredsednica: Barbara Donik. 

 Upravni odbor: Viktorija ŠTIGLIC, Tatjana SABOL, Gordana STRGAR, Mojca 

HENTAK, Mojca DOBNIK, Iris ŽIVKO, Jožica TOMAŽIČ, Anemarija SMONKAR, 

Igor Robert ROJ,  Matjaž KRIŽANEC, Dragica FRANCI, Erika RAZBORŠEK, 

Marija HORVAT, Danijela PUŠNIK, Darinka FRAS, Branko KOZAR, Jožica 

EDER, Bojana ZORNIK, Tamara LUBI, Zvezdana VRAŽIČ, Suzana 

DREVENŠEK, Danica CAFUTA, Julijana MLASKO, Martina VOVK JOJIČ, 

Marija FIRBAS, Sonja MOK, Zdenka KAPUN, Ana MLAKAR, Anton KOŽELJ, 

Rinose SEFEJ, Tatjana RIBIČ, Maksimiljana MAGERL, Matilda STEINER, 

Majda BRUMEC, Natalia ABRAMENKO, Stanislava KRAJNC, Petra 

PODOJSTERŠEK, Ljuba GERGIČ. 

 Izvršni odbor: Ksenija PIRŠ, Barbara DONIK, doc. dr. Danica ŽELEZNIK, 
Aleksander JUS, Milena FRANKIČ, Danijela PUŠNIK, Tamara LUBI, mag. 
Breda KOBAN, Zvezdana VRAŽIČ, Igor Robert ROJ, Ljuba GERGIČ, Viktorija 
ŠTIGLIC, Ladislava KOVAČIČ, Boža MAJCEN. 

 Nadzorni odbor: Andreja KRAJNC, predsednica (namestnik: Thomas GERM), 

Ivica BRUMEC, (namestnica Majda BRUMEC), Milena PIŠLAR, (namestnica 

Nada SENEKOVIČ). 

 Razsodišče: doc. dr. Danica ŽELEZNIK, predsednica, mag. Breda KOBAN, 

Ljuba GERGIČ, Zdenka KAPUN, Maja RUSIČ. 

 Statutarna komisija: Aleksander JUS, predsednik, Igor Robert ROJ, Anton 
KOŽELJ, Bojana ZORNIK, Ksenija PIRŠ, člani. 

 Komisija za priznanja: Milena FRANKIČ, predsednica, Ladislava KOVAČIČ, 
dr. Jadranka STRIČEVIČ, Jožica ŠURAN, Ana MLAKAR, članice. 

 Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja: Danijela 
PUŠNIK, predsednica, Barbara DONIK, mag. Breda KOBAN, Tamara LUBI, 
Marija FIRBAS, članice. 
 

Izvedba sej društva v letu 2013: 1. redna seja Upravnega odbora 18. 2.; 1. redna 

seja Izvršnega odbora 18. 2.; redni letni Občni zbor društva 28. 2. (prvič izvedli tudi 
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Volitve in imenovanja poslancev Zbornice – Zveze, ki so predstavljali regijsko 

strokovno DMSBZT Maribor za leto 2013, v skladu z istoimenskim Pravilnikom); 1. 

korespondenčna seja Upravnega odbora 5. 2.; 2. korespondenčna seja Upravnega 

odbora 15. 4.; 2. redna seja Upravnega odbora 25. 10. 2013. 

 

Udeležba na sejah odbora regijskih strokovnih društev (ORSD): 18. redna seja, 

15. februar 2013, Ljubljana; 19. redna seja, 16. april 2013, Ljubljana; 20. redna seja, 

7. junij 2013, Snovik nad Kamnikom; 21. redna seja, 11. oktober 2013, ZD Koper. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER/ BABIC maj 2013: sodelovanje z 

Zbornico - Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester (12. 

maj): 9. in 10. maj 2013, Kongresni center Brdo – Brdo pri Kranju: 

 sodelovanje in priprava stojnice in promocija društva - aktivno sodelovanje 

društva, kot člani ORSD, predstavitvena stojnica, predstavitev dejavnosti 

društva v lokalnem okolju, promocijsko med udeležence delili CD zbornik - 

ŽIVLJENJSKI SLOG ZA KAKOVOSTNO OSEBNO IN POKLICNO ŽIVLJENJE 

– »ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU« in predstavitveno zloženko društva, 

 podpora članov pri udeležbi 9. Kongresa zdravstvene in babiške nege 

Slovenije: »Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih 

vrstah zdravstvenega sistema« s plačilom kotizacij, 

 organizirana udeležba članov na slavnostni akademiji (avtobusni prevoz), kjer je 

najvišje priznanje Zbornice – Zveze za strokovno delo, Zlati znak, prejela 

članica društva doc. dr. Jadranka Stričević, najvišje priznanje za življenjsko delo 

Zbornice – Zveze pa je prejela častna članica društva, Silva Vuga. 

 

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI: v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki 

se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici - Zvezi, poudarek na 

timskem pristopu v procesu obravnave pacientov: 

17. januar: CELOVITA ZDRAVSTVENA NEGA V SOCIALNO VARSTVENEM 

ZAVODU HRASTOVEC: Izvajanje posebnih varovalnih in varnostnih ukrepov, 39 

udeležencev; 

28. februar: SODOBNI PRISTOPI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA V 

ZDRAVSTVENI NEGI – IN SITU SIMULACIJA OŽIVLJANJA ODRASLIH, 96 

udeležencev; 

21. marec: TERAPEVTSKA HIPOTERMIJA: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S 

TERAPEVTSKO HIPOTERMIJO, 26 udeležencev; 

18. april: SRČNI PACIENT IN EREKTILNA DISFUNKCIJA, 31 udeležencev; 

17. maj: KLINIKA ZA PEDIATRIJO UKC MARIBOR SKOZI ČAS: UMETNO 

PREDIHAVANJE OTROKA NEKOČ IN DANES, VLOGA MEDICINSKE SESTRE.  

ENDOSKOPIJA PRI OTROKU SKOZI ČAS, VLOGA MEDICINSKE SESTRE, 

ZDRAVSTVENA NEGA PRI ZASTRUPITVI OTROKA Z ALKOHOLOM, 25 

udeležencev; 
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19. september: ALTERNATIVNE METODE ZDRAVLJENJA V PORODNIŠTVU; 45 

udeležencev; 

17. oktober: PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA; 60 udeležencev; 

21. november: FORENZIČNA PSIHIATRIJA; 95 UDELEŽENCEV; 

 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN - MODUL  

LICENCA:  

 TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni seminar 

z učnimi delavnicami, v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri 

Zbornici - Zvezi: 

 17. oktober 2013, 9 udeležencev, 18. oktober 2013, 19 udeležencev, 7. 

november 2013, 30 udeležencev, 08. november 2013, 44 udeležencev. 

 ETIČNE IN MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, 

strokovni seminar z učnimi delavnicami, 13. november 2013, 45 udeležencev. 

 ZDRAVSTVENA ZAKJONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE, strokovni 

seminar, 27. september 2013, 65 udeležencev. 

 

III. Založniška dejavnost 

Aktivni prispevki članov v informativnem glasilu Utrip.  

Ponatis CD zbornika ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA V LUČI ZDRAVSTEVNE IN 

BABIŠKE NEGE s CIP kataložnim zapisom. 

Ponatis CD zbornika ŽIVLJENJSKI SLOG ZA KAKOVOSTNO OSEBNO IN 

POKLICNO ŽIVLJENJE – »ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU« s CIP kataložnim 

zapisom. 

Ponatis in posodobitev predstavitvene zloženke društva. 

 

IV. Druge aktivnosti in interesne dejavnosti 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/ UČENJE 

TUJIH JEZIKOV 

 Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program, 14 udeležencev; 

 Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)« / letni program, 13  

 udeležencev; 

 Nemščina za začetnike in nadaljevalni tečaji – splošna nemščina – 60 ur, nivo 

znanja A1 in A2; 

 

Regijsko srečanje ob mednarodnih dnevih medicinskih sester in babic z likovno 

razstavo DMSBZT Maribor in kulturnim programom, nastop pevskega zbora 

DMSBZT Maribor, 24. maj 2013. 

 

LIKOVNA DEJAVNOST 

Redna, tedenska srečanja članic likovne skupine, organizacija in izvedba 

ekskluzivnega programa »Poletne enotedenske šole slikanja krajine, vedut in akta«, 

svetovno priznanega učitelja likovne umetnosti, slikarja in kiparja Michaela Richmana 
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v sodelovanju z MizyalKarabiberNacaroğlu, častno konzulko Republike Slovenije v 

Gaziantepu, priznano turško slikarko, ambasadorko umetnosti in kulture, ki je 

potekala od 26. do 30. avgusta 2013 in se je zaključila z razstavo nastalih likovnih del 

v prostorih društva. 

 

AKTIV UPOKOJENIH MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH 

TEHNIKOV MARIBOR 

Sodelovanje, udeležba upokojenih članic na dogodkih v organizaciji društva, 

družabno srečanje ob zaključku leta dne 5. 12. 2013 s krajšim predavanjem in 

predstavitvijo pomena platizmografije. Sledila je preiskava ožilja spodnjih okončin za 

zainteresirane ter predstavitev programa elastičnih nogavic  kot preventiva in terapija 

pri venskem popuščanju in drugih pripomočkov (Diafit d. o. o.). Upokojene članice 

smo v predbožičnem času tudi obdarovali.  

 

PEVSKI ZBOR DMSBZT MARIBOR 

Sodelovanje pevskega zbora društva na koncertu pevskega zbora DMSBZT Pomurja 

»Žarek«, 29. maja 2013 - medregijsko sodelovanje, sodelovanje na prednovoletnem 

kolegiju SVZN oddelkov UKC Maribor, 18. decembra 2013 ter na prednovoletnem 

druženju zaposlenih v ZD dr. Adolfa Drolca v Mariboru, 23. decembra 2013. 

Božični koncert pevskega zbora društva v kapelici Antona Martina Slomška v UKC 

Maribor za bolnike, sodelovanje prostovoljcev, dijakov in študentov ZN, 19. decembra 

2013. 

Svečana slovesnost s podelitvijo priznanj društva Srebrni znak za leto 2013, 20. 

decembra 2013. 

Koncert pevskega zbora društva v Magdalenski cerkvi, 22. decembra 2013. 

Dve ponovitvi božičnih koncertov pevskega zbora društva v Domu starejših v 

Rakičanu in na Pobrežju. 

Svečana slovesnost društva s podelitvijo najvišjih priznanj društva za strokovno delo.  

 

Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja (Danijela 

Pušnik, predsednica, Barbara Donik, mag. Breda Koban, Marija Firbas, Tamara Lubi, 

članice). 

Komisija je pri obravnavi vlog prosilcev za plačila kotizacij za strokovna 

izpopolnjevanja upoštevala kriterije Pravilnika za dodeljevanje sredstev za strokovna 

izpopolnjevanja ter dodatna merila za delo komisije za dodeljevanje sredstev za 

strokovna izpopolnjevanja.  

Komisija je v letu 2013 izvedla 2 redni seji in 9 korespondenčnih sej. Vabila ne seje 

so bila posredovana v elektronski obliki.   

Na sejah so obravnavali 104 vloge, od tega je komisija odobrila plačilo kotizacije 99 

prosilcem, zavrnila je 5 vlog.  

Za strokovna izpopolnjevanja iz področja licence je komisija pozitivno obravnavala 

vse prejete vloge, ne glede na število članov iz posameznih delovnih sredin, z 

namenom omogočiti strokovno izpopolnjevanje vsem medicinskim sestram, ki so 

prvo licenco že prejele ter tako omogočiti neprekinjeno skrb za vzdrževanje licence 
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na področju dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Komisija je za posameznega 

prosilca omogočila kritje stroškov enega izobraževanja s področja obveznih vsebin 

letno.  

Obravnavane in odobrene vloge glede na strokovne vsebine: 

Obvezne vsebine: 

 Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege: 13, 

 Etične in moralne dimenzije v zdravstveni in babiški negi: 14, 

 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED: 32. 

 

Druga izpopolnjevanja, kjer je DMSBZT MB sodelovalo ali podprlo udeležbo: 17. 

Aktivne udeležbe izven organizacije DMSBZT MB: 22. 

Neodobrene vloge: 5. 

 

Komisija za priznanja (Milena Frankič, predsednica, Ladislava Kovačič, doc. dr. 

Jadranka Stričević, Jožica Šuran, Ana Mlakar, članice). 

Komisija je delovala v skladu s Pravilnikom o priznanjih. V letu 2013 so se člani 

komisije sestali na 2 rednih sejah, ki sta potekali 17. 6. in 5.12. Naloge, ki so bile 

načrtovane, so bile v celoti realizirane: 

 Objavljen je bil razpis za podelitev priznanja srebrni znak za leto 2013 v 

informativnem biltenu Utrip. 

 Ažurirana je bila adrema za zdravstvene in socialne zavode. 

 V mesecu septembru 2013 je bil poslan razpis za podelitev priznanja Srebrni 

znak v zdravstvene in socialne zavode. 

 V letu 2013 je bilo nabavljenih 10 srebrnih znakov (znak je v obliki broške, 

upodobljen je logotip društva z napisom DMSBZT Maribor na hrbtni strani 

znaka). V tisk so bile posredovane pisne plakete (zapisano področje aktivnosti 

zdravstvene nege, kjer nagrajenec izvaja poslanstvo strokovnjaka zdravstvene 

nege na edinstven način, ki je zaznamoval njegovo posebnost in jo izpostavil 

kot vzor in ugled v stroki in zunaj nje). 

 V času od objave razpisa v informativnem biltenu Utrip in poslanih razpisov v 

zdravstvene in socialne zavode so se do  4.11.2013 zbirale vloge. 

 Prispele vloge za pridobitev priznanja srebrni znak so bile obravnavane na seji 

komisije za priznanja, dne 5.12.2013 in so  bile poslane do predvidenega 

terminskega roka. 

 Svečana podelitev priznanj je potekala 20. decembra 2013. 

 

Dobitniki Srebrnega znaka v letu 2013 so bili: Ana Durič, Brigita Hekič, Anton Koželj, 

Svetlana Šarenac in Slavica Zakelšek. 
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V. Program dela in cilji za leto 2014 

 

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA NA PODROČJU OBVEZNIH VSEBIN - 

MODUL LICENCA: 

TPO ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni seminar z 

učnimi delavnicami v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pri Zbornici - 

Zvezi: 14. februar, 15. februar, 5. junij, 6. junij, 6. november, 7. november. 

ETIČNE IN MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI, strokovni 

seminar z učnimi delavnicami: 5. marec, 8. oktober. 

ZDRAVSTVENA ZAKJONODAJA V LUČI ZDRAVSTVENE NEGE, strokovni 

seminar: 4. april, 24. oktober. 

 

STROKOVNI KLINIČNI VEČERI v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki 

se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici - Zvezi, poudarek na 

timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, Univerzitetni klinični center 

Maribor, 4 pedagoške ure): 

16. januar  SLADKORNA BOLEZEN, SODOBNI HIPOGLIKEMIKI, 

ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO PRI PACIENTIH S PERORALNIMI 

HIPOGLIKEMIKI,  

20. 

februar 

REDNI LETNI/ VOLILNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

PRISTOPI PRI SODOBNIH BIOLOŠKIH ZDRAVILIH, ZDRAVSTVENO 

VZGOJNO DELO PRI PACIENTIH ZA SAMOAPLIKACIJO BIOLOŠKIH 

ZDRAVIL 

20. marec SIMULACIJA OSKRBE DIHALNE POTI, PATRONAŽNO VARSTVO 

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, 

PREDSTAVITEV PATRONAŽNEGA VARSTVA, PATRONAŽNA 

ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA IN 

DRUŽINE, PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA NOSEČNICE IN 

NOVOROJENČKA,PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA 

NA DOMU 

17. april KONTINUIRANA OBRAVNAVA PACIENTA Z BOLEČINO V 

HRBTENICI 

29. maj FUNKCIONALNA ERGONOMIJA IN RAZBREMENITEV ZAPOSLENIH 

V ZDRAVSTVU 

18. 

september 

KO SE POJAVIJO TEŽAVE S SPOMINOM - JE ŽE 

DEMENCA?DEMENCA – KAJ PA ZDAJ?POMOČ DEMENTNIM IN 

NJIHOVIM SVOJCEM 

18.  

december 

CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTA S TUBERKULOZO 

KOMPETENČNI CENTER / RAZISKOVALNA DEJAVNOST  

Cilji: spodbujanje izvedbe praktičnih usposabljanj, predvsem strokovnih usposabljanj 

za pridobivanje specifičnih znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v zdravstveni in 

babiški negi, razvoj učinkovite organizacijske strukture kompetenčnega centra za 
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potrebe zaposlenih in/ ali zavodov, v partnerstvih na področju razvoja kadrov ter za 

zagotavljanje kakovostne zdravstvene obravnave pacientov; 

Podpora razvoju znanstveno raziskovalnega dela v regiji, nadaljevanje 

raziskovalnega projekta »Življenjski slog medicinskih sester«, vzpostavitev delovanja 

raziskovalne skupine društva, določitev ključnega nosilca dejavnosti ter članov tima 

(v sodelovanju s člani društva ter priznanimi strokovnjaki s področja raziskovanja iz 

regije in izven nje), uvod v klinično raziskovanje, usmerjeno na paciente in svojce, s 

prenosom raziskovalnih rezultatov v okolja delovanja zdravstvene in babiške nege, 

ŠOLA RAZISKOVANJA za medicinske sestre in babice ter sodelavce v zdravstvenih 

timih, 

VZPOSTAVITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI za podporo raziskovalnemu delu 

zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, USTANOVITEV RAZISKOVALNE 

SKUPINE; 

PROJEKT »ADLER SOCIAL COACHING«, »Pot uspeha in življenja v sozvočju s 

seboj in okolico«, podpora razvoju socialnih kompetenc, komunikaciji, mentalni moči 

in motivaciji zaposlenih v zdravstveni in babiški negi, Coaching timov, Metode NLP 

pri coachingu. 

STROKOVNI SEMINARJI, UČNE DELAVNICE  

Učne delavnice »VIRI MOČI V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI« - program temelji 

na vsebinah prepoznavanja virov moči za uravnovešeno življenje in skladno 

delovanje in je podpora razvoju socialnih kompetenc, uspešnemu sporazumevanju, 

suverenemu delovanju in motivaciji zaposlenih v zdravstveni in babiški negi;  

Učne delavnice »ASERTIVNOST V KOMUNIKACIJI« 

ASERTIVNOST V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI- komunicirati odkrito, pošteno, 

odločno, samozavestno in spoštljivo. Medosebna komunikacija in odnosi so jedro 

zdravstvene nege. Zato je v zdravstvenem timu zelo pomembno obvladovati temelje 

asertivne komunikacije, ki omogoča prepričljivo komuniciranje, usmerjeno k cilju in 

uspešno povezovanje vseh članov tima; 

Učne delavnice »SUPERVIZIJA V PROCESU ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE 

PACIENTA« 

SUPERVIZIJA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI- delo v zdravstveni in babiški 

negi zahteva nenehno rast in pridobivanje novih znaj, veščin in kompetenc. 

Supervizija ponuja odlično priložnost za refleksijo poklicne izkušnje in učenje iz nje. S 

pomočjo supervizije medicinske sestre lahko izpopolnijo svojo vlogo in dosežejo 

večjo kakovost dela;  

Učne delavnice POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC:opis aktivnosti in 

praktično usposabljanje za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, razvoj interaktivnih 

orodij učenja in usposabljanja (projektno vodenje in področje pridobivanja 

nepovratnih sredstev). 

PUBLICISTIČNA/ ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim zapisom ob 

izvedbi strokovnih seminarjev. Izdaja strokovne literature v sklopu raziskovalne 

dejavnosti. Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva in promocijskega 

materiala. 
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Pričetek aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne literature v 

regiji, »USTVARJANJE STROKOVNE KNJIŽNICE«. 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA/ UČENJE 

TUJIH JEZIKOV 

Splošna angleščina za prave začetnike« / letni program,  

Nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate)« / letni program, 

Tečaj nemškega jezika, Nemščina za zaposlene v zdravstveni negi – strokovni jezik 

nivo – 3 moduli po 21 ur, nivo znanja A2 – B1,  

Nemščina za začetnike in nadaljevalni tečaji – splošna nemščina – 60 ur, nivo znanja 

A1 in A2; 

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER/ BABIC 

maj 2014: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico - Zvezo ob mednarodnih dnevih 

babic (5. maj) in medicinskih sester (12. maj)«, na dnevih medicinskih sester in babic 

ter 14. simpoziju zdravstvene in babiške nege Slovenije, na nacionalni svečani 

akademiji. 

PODPORNA SUPERVIZIJA IN SVETOVANJE ZAPOSLENIM V ZDRAVSTVENI IN 

BABIŠKI NEGI TER OSKRBI 

Skupinska in individualna pogovorna srečanja 

MEDGENERACIJSKO, MEDREGIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 

sodelovanje z regijskimi strokovnimi društvi in strokovnimi sekcijami pri Zbornici - 

Zvezi 

lutkovna predstava Zvezdica zaspanka za otroke članov društva 

pravljične urice z likovnimi delavnicami za otroke članov društva 

REDNI LETNI/ VOLILNI OBČNI ZBOR DRUŠVA, 20. februar 2014 

PREDSTAVA OB MEDNARODNEM DNEVU ŽENA: 8. marec  

JESENSKA STROKOVNA EKSKURZIJA, september 2014. 

PREDNOVOLETNA SVEČANOST DRUŠTVA S PODELTIVIJO NAJVIŠJIH 

PRIZNANJ DRUŠTVA, SREBRNI ZNAK IN NAZIVA ČASTNI ČLAN / ICA 

DRUŠTVA 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU AKTIVOV, INTERESNIH DEJAVNOSTI, 

PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA 

AKTIV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, AKTIV UPOKOJENIH, MEŠAN PEVSKI ZBOR 

DRUŠTVA, LIKOVNA DEJAVNOST, IZLETNIŠTVO, POHODNIŠTVO, NORDIJSKA 

HOJA, KULTURNO/ UMETNIŠKO/ LITERARNO DRUŽENJE. 

 

Poročilo o delu društva za leto 2013 je potrdil Upravni odbor društva, na svoji 1. redni 

letni seji društva, dne 7. 2. 2014 in na rednem letnem/ volilnem Občnem zboru 

društva, dne 20. 2. 2014. 

 

Poročilo pripravili: Ksenija Pirš, predsednica in  Barbara Donik, podpredsednica 

društva. 

ksenija.pirs@gmail.com 

 

mailto:ksenija.pirs@gmail.com
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11.3 Društvo MSBZT Celje 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

 

Organi društva: 

 Predsednica: Tomislava Kordiš 

 Podpredsednica: Bahat Kmetič Violeta 

 Upravni odbor: Daliborka Novakovič, Petra Markovič 

 Izvršilni odbor: Simona Strajnar, Rebeka Cimerman, Petra Markovič, 

Daliborka Novakovič, Zdenka Oblak, Zdenka Salobir, Simon Rožič, Apolonija 

Filipšek, Marjana Skale, Damjana Damiš 

 Nadzorni odbor: Marija Vošnjak, Ruža Mavrič, Magda Brložnik 

 Komisija za priznanje: Nadica Herbaj, Darinka Pavlič, Magda Brložnik 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

JANUAR 

 V januarju smo izvedli učno delavnico »Spoznavanje svojih lastnosti za lažje 

razumevanje z drugimi«; 

FEBRUAR 

 Poklicna etika s področja zdravstvene in babiške nege 21. 2. 2013;  

 Občni zbor smo izvedli 21. 2. 2013;  

 Supervizija se je začela izvajati 13. 2. 2013, in sicer na sistemu začetnega 

uvodnega predavanja z ustanovitvijo skupine, ki pa je predavanja nadaljevala 

čez vse leto; 

MAREC 

 učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

21. 3. 2013; 

 gledališka predstava ob Dnevu žena in za Materinski dan je bila v Celju, izvajali 

pa so predstavo »Ščuke pa ni« v zasedbi dijakov Gimnazije Kajuh, Celje; 

APRIL 

 Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Glasba v terapiji stresa 

MAJ  

 Svečana prireditev ob 12. maju s podelitvijo Srebrnih znakov in zahval, 15. maj; 

 enodnevni izlet za upokojene medicinske sestre v Rezijo; 

 Kultura odnosov – poti, ki združujejo (Polstenje volne v terapiji stresa: 

predavanje z delavnico) 30. 5. 2013 je bila izvedena s štirimi udeleženimi.  

JUNIJ 

 dvodnevni izlet v Cinque Terre;  

 letni koncert Vokalne skupine Cvet; 
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SEPTEMBER 

 Večdnevno potovanje v Andaluzijo;  

 TPO 24. 9. 2013;  

 Zakonodaja s področja zdravstva 14. 9. 2013; 

OKTOBER 

 učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

24. 10. 2013;  

 strokovno srečanje SB Celje in DMSBZT Celje 10. 20. 2013;   

NOVEMBER 

 učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

21. 11. 2013;  

 Poklicna etika s področja zdravstvene in babiške nege 21. 11. 2013;  

 Martinovanje, enodnevni izlet; 

 NLP smo izvedli 14. 11 2013 in ker  je bilo nekaj novega za naše področje, je 

bilo  zanimanje veliko; 

 Etika s področja zdravstva je bila izvedena 31.11. 2013  

DECEMBER 

 Gledališka predstava in opera za zaključek leta, imeli smo dve predstavi, in 

sicer opero »Hrestač« v Ljubljani in »Toš«, v Celjskem gledališču; 

 Božični koncert Vokalne skupine Cvet.  

 

Žal je bilo precej načrtovanih in že razpisanih strokovnih srečanj odpovedanih zaradi 

premalo prijav, nekaj pa jih je bilo izvedenih z majhnim številom udeležencev. 

Učne delavnice, katetrizacija, izpiranje stome, odvzem krvi. V teh delavnicah smo v 

obliki učnih srečanj izvajali praktično izpopolnjevane in usposabljanje zaposlenih v 

zdravstveni negi. Termini so bili; 9. 5., 16. 5., 20. 5. 2013 na Visoki zdravstveni šoli 

Celje. 

 

III. Založniška dejavnost 

V letu 2013 smo izdali jubilejni zbornik «Naše poti« ob 50-letnici DMSBZT Celje, 

izdali smo zloženko s programom za leto 2013 ter ob skupnem strokovnem srečanju 

s Splošno bolnišnico Celje zbornik »Skupaj zmoremo ustvariti boljši jutri«. 

 

IV. Interesne dejavnosti 

V letu 2013 smo ustanovili skupino maratonk, ki tečejo na raznih maratonih. 

Finančno smo jih podprli v dveh startninah za posameznika na leto. Natisnili smo tudi 

majice, ki nosijo naš znak. To pobudo je dala Jana Petelinšek, ki sama precej 

sodeluje na maratonih.  

Ustanovili smo tudi sekcijo za pohode, ki bodo vsako predzadnjo soboto. Pri izvedbi 

bosta sodelovali Anica Kremžar in Jana Petelinšek. 
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V. Program dela in cilji za leto 2014 

 

JANUAR 

 Učna delavnica –Spoznavanje svojih lastnosti za lažje razumevanje z drugimi 

23. 1. 2014; 

 Supervizija, začetek nove skupine, 15. 1. 2014; 

 18. 1. 2014 Predavanja in seminarji za uspešno poklicno delo; 

 Občni zbor DMSBZT Celje bo na enem izmed predavanj; 

 Z novim letom začnemo mesečne pohode na različne lokacije, okolica Celja in 

Celjske regije  

FEBRUAR  

 TPO 11. 2. 2014, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 

 20. 2. 2014 Učna delavnica «Zakaj se ljudje tako različno vedemo?«;  

 Začetek likovne delavnice; 

 Polstenje volne 12. 2. 2014  

MAREC 

 Učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

20. 3. 2014; 

 22. 3. 2014  Odkrij svobodo, sprosti se - male delavnice velikih tehnik 

sproščanja (delo z lutko, z zvokom, kreativno pisanje, slikanje, hipnoza) 

APRIL 

 17. 4. 2014 Učna delavnica «Zakaj se ljudje tako različno vedemo?«; 

 Polstenje volne 9. 4. 2014;  

 TPO 15. 4. 2014, Sekcija reševalcev v zdravstvu 

MAJ 

 Svečana prireditev ob 12. maju s podelitvijo Srebrnih znakov in Zahval  - 

sredina maja; 

 Enodnevni izlet za upokojene sestre in ostale člane DMSBZT Celje 24. 5. 2014; 

 Učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z; 

 Razstava likovnih del naših članov 

JUNIJ 

 Dvodnevni izlet - prvi vikend v juniju za vse člane in članice DMSBZT Celje;  

 Letni koncert Vokalne skupine Cvet; 

 5. 6. 2014 Učna delavnica «Zakaj se ljudje tako različno vedemo?« 

 JULIJ 

 Pohod med Triglavskimi jezeri 12. 13. ali 14. julij  

SEPTEMBER 

 Večdnevno potovanje članov DMSBZT Celje; 

 TPO 23. 9. 2014, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 

 Zakonodaja s področja zdravstva po dogovoru z DMSBZT Ljubljana; 

 25. 9. 2014 Učna delavnica «Zakaj se ljudje tako različno vedemo?«; 

 Samospoznanje za samozavestno komuniciranje in nastopanje 
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OKTOBER 

 Učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

23. 10. 2014; 

 Strokovno srečanje SB Celje in DMSBZT Celje; 

 4. 10. 2014 Odkrij svobodo, sprosti se - male delavnice velikih tehnik 

sproščanja (delo z lutko, zvokom, kreativno pisanje, slikanje, hipnoza 

NOVEMBER 

 Martinovanje, začetek meseca, enodnevni izlet; 

 20. 11. 2014 Učna delavnica «Zakaj se ljudje tako različno vedemo?« 

 DECEMBER 

 Učna delavnica: Spoznavanje samega sebe za lažje sporazumevanje z drugimi 

18. 12. 2014; 

 Polstenje volne 3. 12. 2014; 

 TPO 16. 12. 2013, Sekcija reševalcev v zdravstvu; 

 Gledališka predstava v SNG Celje in pogostitev; 

  Opera ali balet za zaključek leta, z avtobusnim prevozom; 

 Božični koncert Vokalne skupine Cvet. 

 

Poročilo pripravila: Tomislava Kordiš, predsednica društva 

info@dmsbzt-celje.si 

 

11.4 Društvo MSBZT Gorenjske 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Gorenjsko društvo beleži svoj obstoj že več kot 50 let in šteje več kot 1200 članov. 
Naša naloga je povezovati se med seboj, razvijati stike z drugimi društvi in 
organizacijami s sorodnimi cilji v domačem in mednarodnem prostoru, krepiti 
osebnostni in strokovni razvoj naših članov ter nuditi možnosti za prijetno preživljanje 
prostega časa. Prednostna naloga v društvu je skrb za izobraževanja ter kontinuiran 
razvoj zdravstvene in babiške nege Slovenije. 
 

Organi društva: 

 Predsednica: Tanja Pristavec 

 Podpredsednica: Zorica Panić  

 Izvršilni odbor: Marija Šlibar, Maja Pelko, Darinka Livrin, Jana Fajfar, Dragica 
Arnolj, Sabina Pogačar Travenj, Darko Lončar, Simona Tomaževič, Vesna 
Jenšterle, Milena Logar, Biljn Djakovič, Dejan Nojič, Irma Šmelcer, Maja 
Šempihar, Uroš Mravlje, Nevenka Grilc, Tanja Blaznik, Marinka Seljak, Zala 
Marn, Andreja Černoga, Dita Perčič, Jana Zupan, Erika Povšnar, Marjetka 
Košir, Tatjana Eržen, Katica Zlatar, Avrea Šuntar Erjavšek 

 Nadzorni odbor: Mira Anžič, Jožica Trstenjak, Nada Legat 

mailto:info@dmsbzt-celje.si
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 Častno razsodišče: Biljna Djakovič, Irma Šmelcer, Maja Štempihar, Dita 
Perčič, Katica Zlatar 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 Prehrana sodobnega človeka med alternativo in stroko, 7. 3. 2013, Ribno pri 
Bledu; 

 Higiena rok, 4. 4. 2013, Splošna bolnišnica Jesenice; 

 Klinični večer s študenti Visoke šole za ZN Jesenice: Doživljanje pacientk, 
obolelih z rakom na dojki, Prilagajanje mater ob rojstvu na Švedskem, Celostna 
obravnava odraslega bolnika s cistično fibrozo, Vpliv timskega dela na 
kakovostno zdravstveno nego, 20. junija 2013, Zdravstveni dom  Radovljica; 

 Strokovna ekskurzija v dom upokojencev Šmarje pri Jelšah 31. maja 2013, 
strokovna predstavitev in ogled doma upokojencev; 

 Klinični večer z gospo Jano Zupan: Demenca – kako prepoznati in pomagati, 
23. 10. 2013, Zdravstveni dom  Radovljica; 

 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED, 29. november 2013, 
Zavarovalnica Triglav, Kranj. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Prehrana sodobnega človeka med alternativo in stroko (zbornik predavanj) 

 Utrinki (interno glasilo) 
 

IV. Interesne dejavnosti 

 gong - meditacija in zvočna kopel; 

 čajanka s priznanim literatom; 

 delavnica: videz ženske; 

 delavnica: izdelovanje novoletnih voščilnic; 

 športne delavnice: pilates, aerobika, rekreacija z AD Bled; 

 tečaj teka na smučeh; 

 tečaj nordijske hoje; 

 pohod na Donačko Goro; 

 izlet v Sarajevo; 

 izlet upokojenih medicinskih sester DMSBZT Gorenjske v Idrijo; 

 slavnostna podelitev priznanj društva Srebrnih znakov. 
 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

Januar: 

 sankanje;  

 delavnica za kakovostnejše poklicno in zasebno življenje - Biserni zvočni slap.  
Februar: 

 1. februar - tečaj teka na smučeh;  

 15. februar - čajanka s priznanim literatom - Bled - Hotel Astoria. 
Marec: 

 6. marec - občni zbor in strokovno izobraževanje na temo organizacijska kultura 
- Bled, Hotel Astoria 

April: 

 2. april - klinični večer s študenti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice;  
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 26. April – strokovna ekskurzija v Splošno bolnišnico Čakovec.  
Maj: 

 udeležba na svečani proslavi ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 
organiziran prevoz;  

 17. maj - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Zakonodaja v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege – Zavarovalnica Triglav Kranj; 

 24. maj - splavarjenje po reki Dravi z meddruštvenim sodelovanjem. 
Junij: 

 izlet upokojenih medicinskih sester; 

 14. Junij – planinski pohod na Krniško glavico.  
September:   

 11. september - tečaj Nordijske hoje okrog Blejskega jezera; 

 19. September – izlet v Berlin ali Prago;  

 30. september - klinični večer. 
Oktober: 

 12. oktober - planinski pohod na Kraški rob;  

 19. oktober - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s 
Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav 
Kranj; 

 sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem. 
 
November:      

 13. november - ustvarjalna delavnica;  

 15. november - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin - Etika v dejavnosti 
zdravstvene in babiške nege – Zavarovalnica Triglav Kranj. 

December:        

 6. december - slavnostna prireditev ob zaključku leta in  podelitev priznanj 
»Srebrni znak« - Gledališče Toneta Čufarja;   

 prednovoletno srečanje upokojenih članic Društva 
 
V letu 2014 bo organizirano tudi:  

 tečaj angleškega ali nemškega jezika; 

 tečaj računalništva; 

 delavnica za obvladovanje stresa z meditacijo 

 gong; 

 8 abonmajskih vstopnic za gledališke predstave, od januarja do aprila ter 
oktobra do decembra; 

 športne aktivnosti: pilates, rekreacija, plavanje; 

 aktivnosti gledališke skupine DMSBZT Gorenjske. 
 

Poročilo pripravila: Tanja Pristavec, predsednica društva 
tanja.pristavec@sb-je.si 
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11.5 Društvo MSBZT Novo Mesto 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto trenutno šteje 

1236 članov. Društvo pokriva področje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Prioritetne 

naloge Društva so: skrb za napredek in uveljavitev zdravstvene nege, redno 

strokovno izobraževanje, družabna srečanja, strokovne ekskurzije, povezovanje s 

krovno organizacijo in sodelovanje z drugimi regijskimi društvi in strokovnimi 

sekcijami. 

 

Organi društva, ki imajo mandat od 2012 do 2016: 

 Predsednica: mag. Jožica Rešetič 

 Podpredsednica: Marjeta Berkopec 

 Tajnica: Milanka Markelić 

 Upravni odbor: Bergant Natalija, Brodarič Mira, Čoralić Ružica, Gal Mira, 

Gantar Marta, Janežič Karmen (za izobraževanje), Martinčič Marjeta, Novak 

Kristina, Parapot Marica, Saje Mojca, Seničar Sonja, Starc Jana, Šepec Gloria, 

Špilek Barbara, Vajovič Valentina, Vipavec Mahmutović Alenka 

 Nadzorni odbor: Grill Renata, Jakše Sonja, Kavšek Marta, Verdnik Zvonka, 

Zupančič Bojana 

 Častno razsodišče: Curhalek Vlasta, Glucks Ljubica, Mikec Jožica, Račič 

Marija 

 

Odbor se je sestal na osmih rednih sejah, in sicer: 3. 1., 26. 2., 8. 3, 10. 4., 9. 9., 15. 

10., 18. 11. in 19. 12. 2013 ter na treh izrednih sejah 12. 2., 12. 3. in 26. 6. 2013. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

V letu 2013 smo organizirali 5 strokovnih srečanj: 

 24. in 25. januarja smo imeli 5. Dneve Marije Tomšič z naslovom: »Napake v 

zdravstveni negi« (110/94 udeležencev). Srečanje je potekalo v prostorih KKC 

Dolenjske Toplice.  

 12. 3. 2013 smo v Novem mestu organizirali seminar »Paliativna oskrba 

onkološkega bolnika«, udeležilo se ga je 71 udeležencev. 

 14. 5. 2013 seminar, ki je potekal v Novem mestu, z naslovom »Zdravljenje 

karotidne bolezni«, udeležilo se ga je 85 udeležencev. 

 14. 9. 2013 seminar »Zdravstvena nega in oskrba pacienta z opeklino«, 

udeležilo se ga je 6 predavateljev in 118 poslušalcev. Seminar je potekal v 

Novem mestu. 
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 11. novembra 2013 pa smo v Novem mestu organizirali še seminar »ORL 

ambulantna dejavnost – izziv v zdravstveni negi«, na seminarju je sodelovalo 6 

predavateljev in 90 poslušalcev. 

 

V sodelovanju s SB Novo mesto smo pripravili več internih izobraževanj, sodelujemo 

tudi pri klinični praksi študentov različnih fakultet in dijakov srednje zdravstvene šole.  

Kolegice iz ZD Trebnje so predavale v svojem okolju. Vsa predavanja so bila 

organizirana v okviru Rdečega križa in so bila namenjena krajanom vasi in zaselkov v 

občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. Predavanja so imela 

naslov: Osnove prve pomoči, TPO in uporaba AED, Zdrav način življenja in 

sladkorna bolezen, Referenčna ambulanta in arterijska hipertenzija - predavanje za 

študente medicine na MF v Ljubljani – katedra za družinsko medicino. Predavanje o 

načrtovanju družine in preprečevanju raka na materničnem vratu in raka na dojki – 

predavanje je bilo namenjeno romskim ženskam in organizirano v romskem naselju 

Hudeje pri Trebnjem. 

 

III.  Založniška dejavnost 

Berkopec M. Podelitev srebrnih znakov v DMSBZT Novo mesto, Utrip, januar 2013. 

Berkopec M. 5. Dnevi Marije Tomšič – Napake v zdravstveni negi, Utrip, april 2013. 

Berkopec M. Ohranimo sledi, Utrip, junij 2013. 

Berkopec M. Izzivi v otorinolaringološki zdravstveni negi, Utrip, december 2013. 

Berkopec M. 5. Dnevi Marije Tomšič – Napake v zdravstveni negi, Vizita 59, april 

2013. 

Berkopec M. Ohranimo sledi, Vizita 60, julij 2013. 

Janežič K., 50 let DMSBZT Novo mesto, Naši koraki 154, junij 2013 

Podhostnik A. Napake v zdravstveni negi / 5. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 

24. in 25. januar 2013, Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo, Splošna bolnišnica, 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2013. 

Berkopec M. Ohranimo sledi: 1963-2013; jubilejni zbornik strokovnega društva 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Društvo medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Novo mesto, 2013. 

 

IV. Interesne dejavnosti 

Pohodniška sekcija je letos pod vodstvom Marjete Martinčič pripravila pet pohodov in 

sicer marca na Sveti Peter, junija na Debenc, septembra na Krašnji Vrh, oktobra 

Šentrupert – slap Bene in novembra ponovno na Debenc. Povprečna udeležba je 

bila okoli 10 udeležencev. 

 

Uspeli smo organizirati samo en izlet, in sicer oktobra v Rezijo, izlet v Dubrovnik in 

Črno goro maja pa je odpadel. 

Tudi v letu 2013 smo uspešno nadaljevali delo s prostovoljci, kjer so še vedno 

udeleženi dijaki srednje zdravstvene šole in njihove mentorice, s katerimi ves čas 

dobro sodelujemo. Praznovali smo tudi 10. obletnico delovanja prostovoljcev pri nas. 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

64 
 

V. Program dela in cilji v letu 2014 

Tudi v letu 2014 bo naša največja skrb izvedba strokovnih srečanj.  

Izvedli bomo 6. dneve Marije Tomšič – Medsebojni odnosi v zdravstveni negi, 23. 1. 

2014 v Dolenjskih Toplicah. 20. 2. seminar Novosti na področju bolnišnične higiene in 

izvedli redni letni občni zbor, marca Obravnavo bolnika s karcinomom mehurja ter 

seminarja iz Etike v zdravstveni negi in Skrb za zdravje žensk, v aprilu Novosti v 

dializni zdravstveni negi, 15. 5. bo Zdravstvena obravnava otrok v otroškem 

dispanzerju in srečanje ob dnevu medicinskih sester v Dolenjskih Toplicah, 

septembra bomo izvedli seminar Kako skrbimo za naše duševno zdravje, oktobra 

TBC – bolezen sodobnega časa?, v mesecu novembru bomo predstavili Urgentno 

internistično dejavnost ter leto ponovno zaključili na Prepihu na novoletnem srečanju, 

kjer bomo podelili srebrne znake društva. 

Prizadevali si bomo za napredek in uveljavitev zdravstvene nege, zato se bomo še 

bolj povezovali s krovno organizacijo in ostalimi regijskimi društvi ter strokovnimi 

sekcijami, saj bomo le skupaj dosegli vidne rezultate. Sodelovali bomo tudi z vsemi 

organizacijami v regiji: s prostovoljci, s šolami, z občinami, z Rdečim križem, RIC-em, 

društvi upokojencev, z lokalnimi mediji ... Želimo, da se imajo naši člani možnost 

vključevati v vse projekte, ki jih ponuja stroka ali tudi okolje. Organizirali bomo 

strokovne ekskurzije: v Split, v Makedonijo in se povezovali tudi z medicinskimi 

sestrami izven meja naše države (s Srbijo, Makedonijo in Hrvaško). Prav tako pa 

bomo še vedno posvečali veliko pozornost druženju tako na družabnih srečanjih kot 

na izletih, pohodih ali delavnicah. Letošnji pohodi so planirani na Mirno goro, 

Slemenovo špico, Mrzlico– Kal, Janče in en pohod v neznano. Izletniška dejavnost 

načrtuje izlet na Madžarsko. 

 

VI. Druge aktivnosti 

Udeležili smo se vseh sej ORSDja in na njih tudi aktivno sodelovali. 

Naša članica je članica komisije NAKVIS. 

12. 3. 2013 smo izvedli redni letni občni zbor Društva in izvolili poslance za 

skupščino. V Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu smo 23. aprila 2013 s 

svečano akademijo počastili 50-letnico ustanovitve Društva medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Slavnostna govornica večera je bila 

predsednica Zbornice – Zveze Darinka Klemenc.  

9. in 10. maja 2013 je DMSBZT Novo mesto na 9. kongresu zdravstvene in babiške 

nege Slovenije na Brdu pri Kranju pripravilo stojnico s predstavitvijo svojih dejavnosti. 

14. maja 2013 smo v Novem mestu izvedli seminar in obeležili dan medicinskih 

sester in babic. 

Predstavniki Društva so se udeležili svečane akademije ob 50. letnici strokovnega 

DMSBZT Celje. 

Predstavniki Društva so se udeležili odprtja razstave in svečane akademije, ki jo je ob 

50. letnici Srednje zdravstvene šole Novo mesto pripravila Srednja zdravstvena in 

kemijska šola Novo mesto. 
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Leto smo zaključili 12. decembra na Prepihu, kjer smo petim najzaslužnejšim 

kolegicam podelili srebrni znak društva, spomnili pa smo se tudi tistih, ki so v letu 

2013 odšli v zasluženi pokoj.  

Društvo na svoji spletni strani svoje člane sproti obvešča o društvenem delovanju in 

vseh aktivnostih. 

O 50. letnici Društva so poročali tudi vsi lokalni mediji (Dolenjski list, Vaš kanal, Radio 

Krka). Prav tako so lokalni mediji obveščali širšo javnost o podelitvi najvišjih 

društvenih priznanj. Dobitnik Srebrnega znaka Frenk Jenkole je bil predstavljen tudi v 

portretu tedna v Dolenjskem listu. 

 

Poročilo pripravila: Karmen Janežič, vodja izobraževanja 

karmen.jan@gmail.com 

 

11.6 Društvo MSBZT Nova Gorica 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica je 

prostovoljno, samostojno, neprofitno  združenje medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov severnoprimorske regije, ki deluje na področju zdravstvene in 

babiške nege. V društvu je včlanjenih 821 članov in članic (28.12.2012), ki so 

zaposleni v bolnišnici, zdravstvenih zavodih, domovih upokojencev, socialno – 

varstvenih zavodih, srednji zdravstveni šoli, zdravstveni fakulteti,vojašnici, šolah, pri 

zasebnikih ali so upokojeni. 

Društvo uradno deluje od 16. 6.1971. Medicinske sestre iz različnih ustanov 

severnoprimorske regije pa so delovale že prej preko različnih strokovnih sekcij pri 

Zvezi društev medicinskih sester Slovenije. 

Organi društva so: občni zbor, izvršilni odbor, nadzorni odbor, razsodišče in 

predsednik društva.V času med dvema občnima zboroma društva vodi predsednik 

društva in člani izvršilnega odbora društva.Nadzorni odbor opravlja nadzor nad 

finančnim in materialnim poslovanjem društva tako, da ugotavlja ali se sredstva 

uporabljajo gospodarno in v skladu z namenom društva. Razsodišče presoja o kršitvi: 

določil statuta društva, sklepov organov društva, poklicnega kodeksa. 

 

Organi društva: 

 Predsednica: Damjana Polanc 

 Podpredsednica: Monika Kalin Vodopivec  

 Blagajničarka: Rada Skočir 

 Tajnica: Valentina Kumar 
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 Izvršilni odbor: Judita Vrtovec, Rosana Harej, Klara Bavčar, NelidaCasarsa, 

Metka Špacapan, Irena Vidmar, Darja Lampret, Jožica Podnar, Alan Furlan, 

Barbara Sitar, Aleksandra Besednjak, Nataša Slejko 

 Nadzorni odbor:Majda Dren, Irma Rijavec, Melita Podgornik, Friderik Tratnik, 

Irena Gerbec 

 Častno razsodišče: Stanko Rovtar, Melita Gaberšček, Irena Ferjančič, 

Damjana Marc, Lilijana Deržek. 

     Nadomestni člani razsodišča: Mateja Srebernič, Magdalena Pavšič, Božena  

Istenič, Matjaž Ferfolja, Monika Šorli. 

Glavni prihodek društva so sredstva, pridobljena s članarino članov in članic 

društva. Glavni odhodki društva predstavljajo organizacije in izvedbe strokovnih 

srečanj, strokovne ekskurzije in pohodov. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Februar 

 15.2.2013 seja nadzornega odbora; 

 18.2.2013 strokovno srečanje:TPO z uporabo AED v Novi Gorici; 

 21.2.2013 redna seja IO; 

 16.3.2013 strokovno srečanje Zakonodaja s področja zdravstva v Novi Gorici 

Marec 

 1.3. 2013 korespondenčna seja IO; 

 7.3.2013 Občni zbor v Vrtojbi; 

 12.3.2013 korespondenčna seja IO; 

April 

 12. in 16.4.2013 korespondenčna seja IO; 

 19. In 20.4.2013 delavnica refleksna masaža stopal. 

Maj 

 8.5.2013 korespondenčna seja IO; 

 10.5.2013 predstavitev društva na 9. kongresu zdravstvene in babiške nege v 

Kranju s promocijskimi materiali in udeležba članov in članic društva na 

slovesnosti ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic. 

Junij 

 6.– 9.6.2013 strokovna ekskurzija Istanbul, ogled muzeja Florence Nightingale; 

 15.6.2013 pohod na Dobrač nad Beljakom. 

September 

 12.9.2013 redna seja IO; 

 28.9.2013 strokovna ekskurzija Olimje, ogled stare lekarne; 

 27.9. 2013 korespondenčna seja IO. 

Oktober 

 5.10.2013 strokovno srečanje:TPO z uporabo AED v Vipavi; 

 11. in 12.10.2013 delavnica refleksna masaža stopal in akupresura; 

 19.10. 2013 pohod na Učko. 
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November 

 23.11.2013 prednovoletno srečanje članov in članic društva v Ajdovščini 

December 

 3.12.2013 redna seja IO 

V letu 2013 smo izpeljali vse dejavnosti, ki smo jih planirali. Poleg planiranih 

aktivnosti smo dodatno izpeljali dve delavnici refleksne masaže stopal (aprila in 

septembra) in strokovno ekskurzijo v Olimje, ogled stare lekarne. Omogočili smo 

izobraževanje devetim članom/članicam društva. Prispevali smo tudi dvema 

študentkoma mag. študija zdravstvene nege, ki sta bili del zdravstvenega tima v 

prostovoljni odpravi v Lurd. V okviru društva so bile aktivne skupina za pohodništvo, 

skupina za ustvarjanje dobrot v kuhinji in skupina za izdelavo ročnih del.Na 

strokovnem srečanju Zakonodaja s področja zdravstva je društvo spremljalo 

kakovost srečanja z vprašalnikom, ki ga je razdelilo udeležencem. Ob izteku leta smo 

bili člani in članice obdarovani z drobno pozornostjo s  strani društva. 

 

III. Založniška dejavnost 

V Utripu so bili v letu 2013 objavljeni prispevki iz našega društva: januar – Neva 

Cijan, Pohod po Pliskini poti, obogaten s kulinaričnimi dobrotami; junij/julij - Marija 

Mravlja Kodrič, Spoznavanje refleksno-conske masaže stopal; avgust/september: 

Slavica Babič - Pohod na Dobrač; november - Bojana Laščak, refleksno-conska 

masaža stopal in akupresura zopet med člani in članicami društva MSBZT Nova 

Gorica ter Damjana Polanc, Utrinki s strokovne ekskurzije v Istanbul in Olimje; 

december - Rada Skočir, Pohod na Učko. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2014 

Strokovna izpopolnjevanja: 

 okvirna tema: Nevro-lingvistično programiranje (NLP) - nov pristop v 

komuniciranju in osebnem razvoju. Kraj srečanja: Tolmin, 28.2.2014; 

 okvirna tema: Temeljni postopki oživljanja. Kraj srečanja: Tolmin,4.10.2014; 

 okvirna tema: Ergonomija v zdravstvu. Kraj srečanja: Nova Gorica,7.11.2014 

Druženja: 

 volilni Občni zbor društva, Šempeter - Vrtojbi, 7.3.2014; 

 strokovna ekskurzija v Budimpešto, ogled jamske bolnice – tajna urgentna 

bolnica in jedrski bunker, 13. do 15.6.2014; 

 strokovna enodnevna ekskurzija; 

 prednovoletno srečanje, 22.11.2014; 

 večkrat letno druženje v skupinah, ki delujejo v našem društvu: Skupini za 

ustvarjanje dobrot v kuhinji, Skupini za ustvarjanje ročnih del in srečanja 

pevskega zbora našega društva 

Pohodi: 

 Kolovrat, 5.4.2014; 

 Kosovelova pot: Sežana – Tomaj, 25.10.2014. 
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Društvene dejavnosti: 

 Seje Izvršnega odbora društva - več krat letno, seja Nadzornega odbora in 

druge seje, vezane na delovanje društva; 

 aktivno vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze; 

 aktivno sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami. 

 

Poročilo o delu za leto 2013 bo potrdil in sprejel Izvršni odbor društva, Nadzorni 

odbor in občni zbor do 7. marca 2014. Program dela za leto 2014 pa je bil sprejet na 

12. seji izvršnega odbora 12.9.2013 s sklepom št. 5. 

 

Poročilo pripravila: Damjana Polanc, predsednica društva  

info@drustvo-mszt-novagorica.si 

 

11.7 Društvo MSBZT Ptuj – Ormož 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Predsedstvo DMSBZT Ptuj - Ormož ima po statutu 17 članov predsedstva. Častno 

razsodišče 5 članov in nadzorni odbor 3 člane. Mandatno obdobje vseh članov 

predsedstva, predsednice, podpredsednice, Nadzornega odbora in Častnega 

razsodišča se poenoti na marec 2014 (sklep Občnega zbora 26. 1. 2013). 

 Predsednica: Tanja Ribič Vidovič 

 Podpredsednica: Marija Kokol 

 Tajnik: Boštjan Viher 

 Blagajnik: Brigita Mlinarič 

 Predsedstvo: Mirjana Bušljeta, Lidija Golob, Suzana Komperšak, Irena Galun, 

Tanja Ribič Vidovič, Vesna Krof, Bernarda Stajnko, Karmen Panikvar Žlahtič, 

Brigita Mlinarič, Majda Feguš, Boštjan Viher, Marija Kokol, Majda Hriberšek, 

Jožica Lozinšek, Nevenka Rosić, Irena Klasinc, Jelka Voda 

 Nadzorni odbor: Metka Rašl, Dragica Golob, Ida Emeršič 

 Častno razsodišče: Lirija Zemljarič, Petra Bokša, Simona Petrovič, Mateja 

Šešerko, Nataša Panikvar 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

Strokovno izobraževanje 26. 1. 2013 je potekalo v Hotelu Roškar, Ptuj. Izobraževanja 

se je udeležilo 87 udeležencev. Tema: ETIKA V LUČI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE 

NEGE. (priporočene vsebine). Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli 

teoretično preverjanje znanja. Strokovno izobraževanje je vpisano v register 

izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2012-

347-352. 

mailto:info@drustvo-mszt-novagorica.si
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Strokovno izobraževanje 14. 9. 2013 je potekalo v Hotelu Roškar, Ptuj. Izobraževanja 

se je udeležilo 23 udeležencev. Potekalo je v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v 

zdravstvu. 

Tema: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED (priporočene 

vsebine). 

Ugotavljali smo kazalnike kakovosti in izvedli teoretično in praktično preverjanje 

znanja. 

Vsi udeleženci strokovnega izobraževanja so uspešno opravili tečaj. Udeleženci so 

prejeli gradivo na CD-ju. Strokovno izobraževanje je vpisano v register izobraževanj 

pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije pod številko 2013-002-002. 

Izvedli smo tudi strokovna izobraževanja v sodelovanju z DMSBZT Maribor: 

 Temeljni postopki oživljanja z AED; 

 Zdravstvena zakonodaja v zdravstveni in babiški negi; 

 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege. 

 

SLAVNOSTNA PODELITEV SREBRNIH ZNAKOV IN PRIZNANJ DMSBZT PTUJ – 

ORMOŽ 

Slavnostna podelitev srebrnih znakov DMSBZT Ptuj - Ormož je potekala 17. 5. 2013 

na Grajski pristavi v Ormožu. Slovesnosti se je udeležilo 123  udeležencev in 

vabljenih gostov. Za urico smeha je poskrbela stand up komedijantka Martina Ipša. 

Vokalna skupina Zlate ribice in melodije otrok naših medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov so na edinstven način pričarali prijetno vzdušje med 

prireditvijo. 

Srebrni znak za življenjsko delo je letos prejela ga. Majda Keček. 

Srebrni znak DMSBZT Ptuj – Ormož so prejeli: Jožica Skuk, Jožica Petek, Tanja 

Vizjak, 

mag. Ignac Balažic. 

Podelili smo tudi priznanja DMSBZT Ptuj – Ormož, ki so jih prejeli: Zdravstvena nega 

SB Dr. Jožeta Potrča Ptuj, Tim Zdravstvene nege Oddelka za intenzivno terapijo, 

nego, anestezijo in terapijo bolečine, Delovna skupina za oskrbo kronične rane SB 

Dr. Jožeta Potrča Ptuj. 

Objavljen je bil članek v glasilu Utrip. Slavnostna podelitev srebrnih znakov je bila 

medijsko podprta v lokalnih medijih. 

 

III. Interesne dejavnosti 

 Marec - Gledališka predstava (komedija) Pregorela varovalka. 

 Maj – Slavnostna obeležitev dneva medicinskih sester in babic. 

 Junij – Planinski izlet na Uršljo goro. 

 November - Gledališka predstava (komedija) Kripl. 

 December – Zaključek leta v Hotelu Roškar. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2014 
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Na 4. redni seji 1. 10. 2014 DMSBZT Ptuj - Ormož je predsedstvo društva sprejelo 

program dela za leto 2014. Programi strokovnih srečanj so namenjeni zaposlenim v 

zdravstveni in babiški negi in so usklajeni s priporočenimi vsebinami. 

 

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA: 

 2. 2014 Veščine za dobro komunikacijo v zdravstveni in babiški negi; 

 8. 11. 2014 Izbrana poglavja iz ginekologije in porodništva; 

 Priporočene vsebine: 

 Temeljni postopki oživljanja z AED, seminar z učnimi delavnicami bomo izvedli v 

sodelovanju z DMSBZT Maribor; 

 Zdravstvena zakonodaja v zdravstveni in babiški negi - v sodelovanju z 

DMSBZT Maribor. 

 Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - v sodelovanju z DMSBZT 

Maribor. 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 

 14. 3. 2014 ob prazniku žena in materinskem dnevu bomo organizirali 

gledališko predstavo; 

 31. 5. 2014 planinski izlet Pohorje – Lovrenška jezera; 

 6. 9. 2014 splavarjenje po Dravi; 

 5. 12. 2014 zaključek leta v Hotelu Roškar. 

 

DRUGE AKTIVNOSTI 

Sodelovanje z Zbornico - Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester (12. 

maj) in babic (5. maj). Organizirali bomo brezplačen prevoz na svečano proslavo ob 

podelitvi Zlatih znakov. 

 6. 5. - 12. 5. 2014 aktivnosti v regiji za promocijo zdravstvene in babiške nege; 

 1.2. 2014 redni – volilni občni zbor v Hotelu Roškar; 

 načrtujemo 3 do 4 redne seje predsedstva društva; 

 nadaljevali bomo sodelovanje z Zbornico – Zvezo, predvsem v okviru Odbora 

regijskih strokovnih društev; 

 sodelovali bomo z ostalimi regijskimi strokovnimi društvi; 

 spremljali bomo aktualna dogajanja na področju zdravstva, zdravstvene in 

babiške nege. 

 

V. Druge aktivnosti 

 sodelovanje na redni Skupščini Zbornice - Zveze meseca marca; 

 sodelovanje na proslavi ob 12. maju na Brdu pri Kranju; 

 predsednica se je udeležila sej ORDS-a ter izobraževanj Zbornice – Zveze; 

 imeli smo 4 redne seje predsedstva in eno dopisno sejo. Obravnavali smo 

aktualno problematiko; 

 Imeli smo redni občni zbor 26. 1. 2013; 
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 prenovili smo spletno stran DMSBZT Ptuj – Ormož; 

 izdelali smo promocijske zloženke DMSBZT Ptuj – Ormož; 

 financirali smo strokovna izobraževanja članom/cam DMSBZT Ptuj – Ormož iz 

Sklada za izobraževanje. 

 

Poročilo pripravila: Tanja Ribič Vidovič, predsednica društva 

tanja.ribic.vidovic@siol.net 

 

11.8 Društvo MSBZT Koper 

 

 

 

 

 

I . Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper je 

prostovoljno, samostojno, neprofitno, stanovsko, nestrankarsko združenje 

medicinskih sester,babic in zdravstvenih tehnikov Obalno – Kraške regije, ki delujejo 

na področju zdravstvene in babiškenege. Sedež društva je na Dellavallejevi 3, Koper.  

Delovanje Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Koper je usmerjeno v razvoj stroke zdravstvene in babiške nege, povezovanje in 

spodbujanje pripadnosti članov.  

Organi društva za mandatno obdobje 4 let: od 14.5.2013 do 14.5.2017 

 Predsednica: Doroteja Dobrinja, doroteja.dobrinja@gmail.com;  

 Podpredsednica: mag. Mira Šavora, mira.a@siol.net;  

 Tajnica: Boja Pahor, boja.pahor@gmail.com;  

 Blagajničarka: Mira Peroša, mira.perosa@zd-koper.si;  

 Upravni odbor sestavljajo še: 

Bojana Baričič, bojana.baricic@gmail.com; Danijela Petelin, 

dani.petelin@gmail.com; predstavnici zaposlenih na področju zdravstvene in 

babiške nege v Splošni bolnišnici Izola; Elvira Blaškovič, 

elvira.blaskovic@gmail.com, predstavnica zaposlenih v zasebni zdravstveni 

dejavnosti;Jasmina Božič, jasminab6@gmail.com; predstavnica zaposlenih na 

področju zdravstvene in babiške nege v piranski občini; Marina Čok, 

cok.marina@gmail.com, predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in 

babiške nege v Izolski občini; Tatjana Kastelic, tatjana.kastelic@siol.com; 

predstavnica zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege v sežanski 

občini,Jasmina Škoberne, jasmina.skoberne@gmail.com;predstavnica zaposlenih 

na področju zdravstvene in babiške nege Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 

Barbara Zadnik, zadnik.barbara@gmail.com; predstavnica zaposlenih na področju 

zdravstvene in babiške nege v Ilirsko bistriški občini. 

 Nadzorni odbor:Tanja Hrvatin, Diana Koren, Mirsada Osmani, Alenka Šau, 

Simon Veladžič. 

mailto:tanja.ribic.vidovic@siol.net
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mailto:elvira.blaskovic@gmail.com
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 Častno razsodišče: Ariela Bucaj, Marko Grdina, Hermina Kastelic, Radmila 

Keča, Ornela Trebovc. 

 Komisija za priznanja: Tina Furlan, Karmen Jakomin, Momirka Radonjič, 

Mateja Štefančič, Slavica Vojska. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

V letu 2013 so bila organizirana 3 strokovna izobraževanja: 

 26. januar 2013 – PORTOROŽ – ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 

– 49 udeležencev. 

 7. marec 2013 – PORTOROŽ – INTRAVENSKA TERAPIJA: ROKOVANJE S 
PERIFERNIM VENSKIM KATETROM – 59 udeležencev. 

 4. april 2013 – PORTOROŽ – IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE III - 
KAKOVOST IN VARNOST – 68 udeležencev. 
Število slušateljev na strokovnih izobraževanjih je nekoliko manjše v primerjavi 

s predhodnim obdobjem. Pomanjkanje zanimanja za pridobivanje dodatnih 

znanj je lahko pripisati vse večji obremenjenosti članov na delovnih mestih 

(neažurno nadomeščanje delavcev na daljših odsotnostih, koriščenje 

starševske pravice do skrajšanega delovnega časa in omejitve za delo v 

nočnem času), aktualni družbenopolitični klimi ter dejstvu, da stanovska 

organizacija do sedaj še ni pridobila javnih pooblastil in posledično srednje 

medicinske sestre ne potrebujejo licence za opravljanje dela. Kljub temu člani 

upravnega odbora v delovnih okoljih in širše aktivno obveščamo člane in 

poudarjamo pomembnost vseživljenjskega učenja ter pripadnost poklicni 

skupini. 

 
III. Interesne dejavnosti 

Izletništvo:  

 25.4.2013 do 28. 4. 2013 – 4 dnevni izlet Po dolini Rena in nemška romantična 

cesta; 

 12.10.2013 – Izlet na Učko in obisk Praznika kostanjev v Lovranu. 

Družabna srečanja: 

 13. 5.2013 – Proslava ob počastitvi 12. maja, podelitev srebrnih znakov 

SDMSBZT Koper; 

 6.12.2013 – Zaključek leta in podelitev jubilejnih nagrad SDMSBZT Koper za 

leto 2013. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2014 

Strokovna izobraževanja 

 11.3.2014 IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IV – TRETJE 

ŽIVLJENJSKO OBDOBJE,OBČNI ZBOR SDMSBZT KOPER 

 15.11.2014 IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE V – NOVOSTI V 

PRAKSI ZDRAVSTVENE  IN BABIŠKE NEGE  
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Družabna srečanja 

 16.5.2014 – Podelitev srebrnih znakov društva za leto 2014, proslava ob 

počastitvi 12. maja, mednarodnega dneva medicinskih sester; 

 12.12.2014 – Zaključek leta in podelitev jubilejnih nagrad SDMSBZT Koper za 

leto 2014. 

Izletniški program 

 10. 4. – 13. 4. 2013 4 dnevni izlet – program bo objavljena na spletni strani 

društva. 

Strokovna ekskurzija 

 1. 9.2014 Strokovna ekskurzija – program bo objavljen na spletni strani 

društva. 

Pohodništvo 

 enodnevni pohodi – program bo objavljen na spletni strani društva. 

Program SDMSBZT Koper temelji na povezovanju članov znotraj strokovnega 

združenja pa tudi z ostalimi sorodnimi organizacijami z namenom pridobivanja 

sodobnih znanj in spodbujanja članov k aktivnemu delovanju, raziskovanju, 

dvigovanju pomena ter ugleda poklicne skupine v družbi, koristne izrabe 

prostega časa v obliki druženja in rekreativnega udejstvovanja in ne nazadnje, 

promociji in krepitvi zdravja med člani in v širšem okolju. 

 

V. Druge aktivnosti 

 Svečanost ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester s podelitvijo najvišjih 

priznanj društva Srebrnih znakov, kulturni program, svečana pogostitev in 

večerno druženje ob glasbi, 13. maj 2013. Prejemnice priznanj: Barbara Loboda 

iz ZD Piran, Ivka Montanič iz ZD Koper, Slavica Mankoč iz ZD Koper, Jožica 

Rastovac iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra in Irena Vrčon iz ZD Sežana. Naziv 

častni član društva je bil podeljen Olgi Černe. 

 Volilni občni zbor:13. maja 2013 smo v našem društvu imeli volilni občni zbor za 

štiriletno mandatno obdobje od 14. maja 2013 do 13. maja 2017. Izvolili smo 

novo predsednico društva, podpredsednico, članice UO in članice komisij 

društva. 

 Prednovoletno srečanje in svečana podelitev priznanj za dolgoletno delo na 

področju zdravstvene in babiške nege, petek, 6. december 2013 v Portorožu. 

 Prejemnice priznanj: Cvetka Čuk, Irenka Hvala, Nada Ocvirk, Boja Pahor, 

Slavica Pipan, Miranda Štok in Irena Trobec. 

 

Poročilo potrdil Upravni odbor SDMSBZT Koper na 5. redni seji 21. januarja 2014. 

 

Poročilo pripravili: Boja Pahor, predsednica društva do maja 2013 in Doroteja 

Dobrinja, predsednica društva od maja 2013 do maja 2017; 

doroteja.dobrinja@gmail.com. 

 

mailto:doroteja.dobrinja@gmail.com
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11.9 Društvo MSBZT Velenje 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje šteje 331 članov. 

Delujemo na področju šaleško – savinjske regije.  

Izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija je bila izvoljena na rednem 

volilnem občnem zboru decembra 2013. Mandat imajo organi DMSBZT Velenje od 

14.12. 2013 – 14.12. 2017. 

Organi društva: 

 Predsednik: Janez Kramar 

 Podpredsednik: Andrej Koletnik 

 Izvršilni odbor: Špela Hofinger – Mihelič – poslovni tajnik, Suzana Lipnik – 

blagajnik, Angelca Šuster, Gabrijela Miklavžina, Darinka Poljanšek - člani 

 Nadzorni odbor:Dea Hudarin – predsednica, Stropnik Erna, Gregorič Nataša - 

članici 

 Častno razsodišče: Kramar Darja – predsednica, Avberšek Slavica, Globačnik 

Tahi - člana 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

 Občni zbor DMSBZT Velenje, hotel Paka Velenje, 8.3.; 

 Gledališka predstava, Spustite med pod kovter, KUD Lepa njiva, Velenje, 8. 3.; 

 Profesionalno vedenje na delovnem mestu, hotel Paka Velenje, 22.4.; 

 Svečana akademija Zbornice – Zveze, Brdo pri Kranju, 10.5.; 

 Pohod na Veliko planino, 25. 5.; 

 Piknik za člane DMSBZT Velenje in njihove družinske člane, Skorno pri         

 Šoštanju, 13.9.; 

 Izlet na Azurno obalo, 13.-15.10.; 

 Obravnava bolnika z Astmo in KOPB, hotel Paka Velenje, 4.11.; 

 Volilni občni zbor, prednovoletno druženje in podelitev srebrnih znakov, hotel  

Paka Velenje, 14. 12.; 

 Gledališka predstava, Nasvidenje nad zvezdami, Gledališče pod kozolcem,        

Velenje, 14.12. 

Vse aktivnosti so usmerjene v krepitev pripadnosti liku medicinske sestre. Leto 2013 

je bilo turbulentno, pojavil se je tudi velik upad udeležencev strokovnih srečanj tudi 

zaradi ne-licenciranja s strani Ministrstva za zdravje.  

 

III. Program dela in cilji za leto 2014 

Januar  

 Temeljni postopki oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem  

(modul licenca – obvezne vsebine) 
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Februar  

 Terapevtska hipnoza in občni zbor društva 

Marec 

 Zdravstvena nega diabetičnega bolnika 

April  

 Planetarni gong 

Maj  

 Svečana proslava ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in pohod na 

Veliko planino 

Junij 

 Klinični večer – terapija bolečine 

September  

 Piknik za člane društva in družinske člane 

Oktober  

 Izlet društva; 

November 

 Etika v zdravstveni negi - (modul licenca – obvezne vsebine) 

December  

 Volilni občni zbor in tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT 

Velenje; 

 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  

 Pravilna priprava na rekreativni tek 

 Smučarski dan društva 

 

Poročilo pripravil: Janez Kramar, predsednik društva 

janez.kramar1@gmail.com 

 

11.10 Društvo MSBZT Pomurja 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja deluje 

že 53 let. Je prostovoljno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, nepridobitno 

združenje medicinskih sester/zdravstvenikov, babic/babičarjev, zdravstvenih 

tehnic/tehnikov, ki deluje na področju Pomurja.Osnovni ciljdruštva je izobraževanje 

članov za kakovostne storitve zdravstvene nege in oskrbe (v nadaljevanju ZNO). 

Poleg strokovnega izobraževanja nudimo tudi kulturne in športne aktivnosti, ki 

vplivajo na zadovoljstvo izvajalcev ZNO kot tudi vseh, ki so vključeni v obravnavo. V 

svojem okolju spodbujamo preventivo bolezni in zdrav način življenja. 

mailto:janez.kramar1@gmail.com
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Društvo ima danes 1072 članov, ki prihajajo iz vseh zdravstvenih, socialnih in 

zdraviliških zavodov v Pomurju, Srednje zdravstvene šole, vključeni pa so tudi 

upokojene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki. Društvo deluje v regiji  v 

javnem interesu, z namenom strokovne rasti, druženja,pripadnosti in kakovostne 

obravnave pacientov, v zdravstvenih zavodih, zdraviliški dejavnosti inv socialno 

varstvenih zavodih. 

 S 1. 1. 2013 je začelo z delom novo vodstvo DMSBZT Pomurja. Prvi občni zbor v 

novi sestavi vodstva društva smo imeli 27. 2. 2013, na katerem smo volili poslance 

za Skupščino Zbornice – Zveze. Izvršni odbor društva je imel 9 rednih sej in 1 

korespondenčno sejo. Sej IO so se udeleževali tudi nekateri člani nadzornega 

odbora, predvsem zaradi sprotne obveščenosti o delu društva ter nekateri vabljeni 

člani.  

Organi društva: 

 Predsednica: Daniela Mörec 

 Podpredsednica: Dragica Jošar 

 Tajnica: Jasna Meško 

 Izvršilni odbor ima 25 članov (22+3): Erika Časar, Urška Sinic, Andreja 

Bogdan, Karla Zemljič Pučko, Valerija Hozjan, Sandra Balažic Gjura, Marija 

Kohek,Darja Hoheger, Jožica Karas, Jože Sever, Metka Lipič Baligač, Zlatka 

Murtič, Tadeja Seršen, Simona Marič Tibaut, Zvonka Hladen Brus, Suzana 

Divjak, Ema Mesarič, Irena Šumak, Zinka Lenarčič,Brigita Mataič, Cvetka 

Meolic, Vera Bogdan 

 Nadzorni odbor: predsednica Emilija Kavaš, člani: Anica Benkovič, Jože 

Trajber, Zdenka Škrilec, Dušan Vereš 

 Častno razsodišče: predsednica: Marija Zrim, člani: Meta Močnik, Zdenka 

Tratnjek, Zlatka Lebar, Slavica Menciger 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 

V društvu smo realizirali zastavljeni plan dela, razen seminarja s področja etike v 

ZNO ter zakonodaje, ki so bile priporočene vsebine, odkar je minister odvzel 

pooblastila Zbornici – Zvezi. Program smo čez leto še dopolnjevali.  

 Seminar- Zdravstvena nega in primarno zdravstveno varstvo v Zdravstvenem 

domu Lendava, s poudarkom na kakovosti – 78 udeležencev; 

 Učne delavnice za zdravo življenje za občane občine Beltinci z naslovom 

»Izboljšajmo kvaliteto življenja«- poklon društva občanom Beltincev. Izvedli smo 

predavanja z naslovi: Poti h krepitvi zdravja, Oskrba kroničnih ran – golenja 

razjeda, Komunikacija in delo s starostnikom v različnih stadijih demence. 

Po predavanjih smo 50 udeležencem izmerili krvni tlak, ustroj telesne mase in 

maščobe v krvi ter izvedli svetovanje; 

 Obvladovanje bolnišničnih okužb skozi čas. Seminar je bil organiziran ob 

upokojitvi prve medicinske sestre za obvladovanje bolnišničnih okužb v Splošni 

bolnišnici Murska Sobota, Šarike Benko- 116 udeležencev; 
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 Strokovni seminar ob mednarodnem dnevu medicinskih sester – » Moč za 

spremembe. Medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega 

sistema. – 93 udeležencev. Iz vsebin tega seminarja smo izdali tudi Zbornik in 

CD-je; 

 Četrti pomurski simpozij o kronični rani, ki je bil posvečen komplikacijam pri 

sladkorni bolezni, to je diabetično stopalo. Udeležilo se ga je 127 udeležencev 

 Prisotnost estetike in kozmetike v zdravstvu. Seminar je bil namenjen 

izvajalcem ZNO – prisotnih je bilo 83 udeležencev; 

 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED. Učne delavnice za obnavljanje 

znanja oživljanja in reševanja življenj – 40 udeležencev. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Izdaja CD-ja koncerta pevskega zbora Žarek, ki je bil v evangeličanski cerkvi 

 Izdaja Zbornika » Moč za spremembe. Medicinske sestre smo v prvih vrstah 

zdravstvenega sistema. Izdali smo 50 zbornikov v tiskani obliki in 150 CD-jev  

 Objava člankov o delu društva v glasilu Utrip 

 4. Pomurski simpozij o kronični rani – izdan skupaj s Splošno bolnišnico Murska 

Sobota 

 

IV. Interesne dejavnosti  

Ekskurzije: 

 obisk komune v Medžugorje, 53 udeležencev; 

 predbožična ekskurzija v Zagreb z ogledom klinike,104 udeleženci; 

 ogled koncerta Perpetuum Jazille, 53 udeležencev. 

Srečanja: 

 Udeležba na 9. kongresu ZN in na osrednji slovesnosti ob mednarodnem dnevu 

medicinskih sester na Brdu pri Kranju,na katerem je naša članica Dragica Jošar 

dobila najvišje priznanje na področju ZN – Zlati znak. Bila je izbrana tudi za 

osebnost Pomurja v mesecu maju. Slovesnosti se je udeležilo 60 medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov. V sklopu 9. kongresa smo imeli zanimivo 

stojnico s predstavitvijo društva in Pomurja.  

 Osrednje srečanje medicinskih sester v Pomurju s koncertom pevskega zbora 

Žarek v evangeličanski cerkvi ter druženje udeležencev v Alma mater Europea - 

Murska Sobota. 

 Srečanje z upokojenimi medicinskimi sestrami Pomurja s kratkim kulturnim 

programom in pogostitvijo, 125 udeležencev. 

Kulturna dejavnost: 

 ustanovitev amaterske gledališke skupine društva, ki pripravlja prvo komedijo z 

naslovom »Ženski moški svet in ena tašča«; 

 ogled komedije »Ambulanta na kubik«, ki so jo za društvo organizirali dijaki 

Srednje zdravstvene šole; 

 ŽPZ „ŽAREK“, deluje pod okriljem društva že 19 let. Predsednica zbora je Erika 

Žilavec, vodi pa ga Anka Suhadolnik; 
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 v koledarskem letu 2013 je ŽPZ „ŽAREK“, z 19 pevkami imel 41-krat pevske 

vaje po dve šolski uri in izvedel osem samostojnih nastopov. 

Rekreativna dejavnost: 

 pohod ob svetovnem dnevu zdravja na Otok ljubezni v Ižakovce, kjer smo 

sodelovali z merjenjem krvnega tlaka udeležencem pohoda; 

 pohod s palicami je bil preložen na pomlad 2014; 

 sodelovanje na dveh kolesarskih maratonih- maja in septembra. 

Prostovoljstvo in skupine za samopomoč: 

 Naše upokojene članice 1 krat mesečno merijo krvni tlak, krvni sladkor in 

sestavo telesne mase na Območni enoti rdečega križa Murska Sobota, 

občanom MO MS 

 V sklopu društva sodelujejo tudi 12 zunanjih skupin za samopomoč, ki imajo 

115 članov. Od 22 voditeljic je 12 medicinskih sester. 

Razvojni projekti: 

 na spletni strani društva obveščamo člane in javnost o naši dejavnosti. V 

naslednjem letu jo želimo posodobiti; 

 nadaljevali bomo z raziskavo etične dileme izvajalcev zdravstvene nege v 

Pomurju; 

 ustanovili smo gledališko skupino in imenovali kulturnega animatorja društva; 

 želimo navezati stike z društvi medicinskih sester sosednjih držav; 

 kot društvo se želimo vključiti v lokalnih skupnostih z zdravstveno vzgojnimi 

vsebinami in učnimi delavnicami za zdravje. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 

načrtuje 9 do 10 sej IO. Že v mesecu januarju bomo  izvedli dvodnevno učno 

delavnico z naslovom Tudi beseda je zdravilo, s Klaro Ramovš.  V februarju 

načrtujemo izvedbo Občnega zbora društva ter uprizoritev komedije Žensko moški 

svet in ena tašča, naše novoustanovljene gledališke skupine. Za občane MO Murska 

Sobota pa bomo pripravili predavanje z učnimi delavnicami z naslovom Izboljšajmo 

kvaliteto življenja občanov ter izvedli predavanje in delavnice Odsev etike v praksi 

zdravstvene nege. V marcu načrtujemo strokovno srečanje s predstavitvijo ZNO v 

Domu starejših Rakičan, premiero gledališke predstave in seminar Zdravstvena 

zakonodaja. V aprilu nam bo Marija Sreš predstavila izkušnje iz Indije, predavanje 

EFT Tehnike – doseganje čustvene svobode – tapkanje, nam bo predstavila Cvetka 

Horvat. Sodelovali bomo na okrogli mizi, ki jo organizira SB Murska Sobota ob 120 

obletnici s predstavitvijo zdravstvene nege. Maja se bomo udeležili slovesnosti ob 

Mednarodnem dnevu medicinskih sester ter na lokalni ravni organizirali svečanost ob 

podelitvi srebrnih znakov in priznanj. Junija bo predstavitev zdravstvene nege na 

otroškem oddelku SB Murska Sobota. V septembru bomo izvedli seminar TPO z 

AED in predstavili ZN v dermatologiji. V oktobru bo 5. Pomurski simpozij o kronični 

rani ter srečanje s predstavitvijo Srednje zdravstvene šole, v novembru bomo imeli 

seminar o alternativnem zdravljenju. 
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Na športnem področju bomo od aprila naprej vsak mesec organizirali pohod s 

palicami, se udeležili kolesarskega maratona in pohoda na Otok ljubezni v Ižakovce.  

Pevski zbor Žarek bo sodeloval na 20. obletnici Sindikata delavcev v ZN in na 

slovesnosti ob podelitvi srebrnih znakov. Amaterska gledališka skupina pa bo 

priredila 2 predstavi komedije Žensko moški svet in ena tašča.  

Organizirali bomo spomladansko in jesensko strokovno ekskurzijo za člane društva. 

V novembru se bomo srečali z upokojenimi medicinskimi sestrami, babicami in 

zdravstvenimi tehniki. 

Program dela bomo čez leto dopolnjevali. Udeleževali se bomo tudi aktivnosti, ki jih 

bo organizirala Zbornica – Zveza ter se povezovali z drugimi strokovnimi društvi v 

Sloveniji. Poskušali bomo navezati stik s strokovnim društvom iz zamejstva. 

 

VI. Problemi in priložnosti 

Zaradi krize v državi in seveda tudi v zdravstvu zavodi namenjajo vedno manj 

sredstev za izobraževanje. Letos smo vsa izobraževanja organizirali brez kotizacije, 

domači predavatelji pa so svoje prispevke pripravili brez honorarja. Dereguliran je bil 

poklic zdravstveni tehnik, kar je lahko nevarno za kakovostno izvajanje ZNO, saj se 

zato nekateri člani strokovno ne izpopolnjujejo.  

Težko bomo organizirali seminarje z zunanjimi predavatelji, če bo moralo društvo 

pokriti vse stroške brez kotizacije posameznika oz. zavodov. 

Skrbi nas tudi brezposelnost tako srednjih kot diplomiranih medicinskih sester, saj je 

zaposlovanje nično. 

DMSBZT se financira s članarino ter s sredstvi, pridobljenimi na razpisih posameznih 

občin. Deležni smo tudi nekaj sredstev iz donatorstva in sponzorstva, predvsem ob 

organizaciji seminarjev. 

Naš cilj je pridobivanje in utrjevanje znanj za naše člane, da bi lahko nudili 

kakovostno ZNO, prav tako pa obdržati in pridobivati nove člane društva. Naših 

predavanj se povprečno udeleži okrog 10% članov. Na vseh aktivnostih, ki smo jih v 

letu 2013 organizirali, je bilo skupaj udeleženih 1083 članov. Znanje je tisto, ki razvija 

stroko ZNO, nam pomaga osebnostno in strokovno rasti, da lahko opravljamo vsa 

naša poslanstva. Druženje pa nas bogati in stanovsko povezuje. 

 

Poročilo pripravila: Daniela Mörec, predsednica društva 
daniela.morec@gmail.com 
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11.11 Društvo MSBZT Slovenj Gradec 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva 

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec 

združuje medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike iz Mežiške, Mislinjske in 

Dravske doline. Znotraj društva delujeta Sekcija upokojenih medicinskih sester in 

Sekcija za pohodništvo. 

Organi društva za mandatno obdobje 2011- 2015 z dne, 8.12.2011: 

 Predsednica: Petra Štigl 

 Podpredsednica: Bojana Zemljič 

 Tajnica: Aleksandra Horvat 

 Blagajničarka: Kristina Pur 

 Upravni odbor: Danica Ladinek, Marjanca Božič, Andreja Rezar, Bojana 

Viderman, Marija Ileršič Kac, Andreja Mlinar, Frančiška Šumečnik, Milena 

Kuhelnik, Renata Mrak, Dalja Pečovnik, Majda Topler, Tanja Hovnik Markota, 

Tina Vetter, Natalija Ramšak, Janja Pungartnik, Helena Verčko(z dnem, 

7.3.2013), Samo Podhostnik 

 Razsodišče:Katarina Krenker, Bernarda Žvikart, Fanika Ladinik, Katjuša 

Mravljak, Andreja Trebičnik 

 Nadzorni odbor:Nada Manojlovič, Anita Tomaž, Jana Spanžel, Marjana 

Plaznik, Anica Vogel 

 Komisija za dodeljevanje in uporabo sredstev iz sklada za izobraževanje - 

za mandatno obdobje 2012-2016, izvoljeni na seji UO 28.5.2012:Hovnik 

Markota Tanja - predsednica, Kuhelnik Milena, Pečovnik Dalja, Topler Majda, 

Božič Marjanca, Viderman Bojana, Zemljič Bojana 

 Komisija za priznanja - za mandatno obdobje 2012 - 2016, izvoljeni na seji UO 

26.1.2012: Bojana Zemljič – predsednica,Janja Pugartnik, Marija Ileršič Kac, 

Samo Podhostnik, Renata Mrak 

 

Upravni odbor, Nadzorni odbor in Razsodišče je zasedalo na rednih sejah: 

 korespondenčna seja 25.1.2013; udeleženih22 članov; 

 redna seja 4. 3.2013; udeleženih 23 članov; 

 korespondenčna seja 17. 6.2013; udeleženih 22 članov; 

 redna seja 11.11.2013; udeleženih 20 članov. 

 

UO Društva in nosilci posameznih dejavnosti pri Društvu so velik del društvenih 

aktivnosti izvajali izven organiziranih sej (telefonsko in preko elektronske pošte). 

 

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti 
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 v letu 2013 smo zaradi racionalizacije stroškov, povezanih s pripravo 

strokovnega izobraževanja za pridobitev licence, v sodelovanju z DMSBZT 

Maribor zagotovili članom Društva udeležbo na strokovnem izobraževanju s 

področja obveznih vsebin – »Zakonodaja s področja zdravstva« in »TPO« v 

Mariboru; 

 s stojnico, na kateri smo predstavili delovanje SDMSBZT SG, smo aktivno 

sodelovali na 9. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je potekal 

na Brdu pri Kranju; 

 slavnostne akademije, ki je potekala ob 10. maju 2013, se je udeležilo 26 članic 

in članov Društva; 

 Redni občni zbor s podelitvijo srebrnih znakov je potekal 7. 3. 2013; udeleženih 

78 članic/članov društva. Strokovno društvo je v skladu s Pravilnikom o 

priznanjih Društva za dolgoletne vidne prispevke na področju društvenega in 

strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi Koroške regije in širše 

podelilo najzaslužnejšim članom pet srebrnih znakov ter štiri priznanja za leto 

2012; srebrni znak so prejeli: Marjetka Dretnik Franc, Majda Kladnik, Mihaela 

Miša Šteharnik, Jasna Kolar, tim ZN Oddelka za intenzivno medicino 

operativnih strok Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Strokovna priznanja za 

delovanje na ožjem strokovnem področju za leto 2012 so prejeli: Darja Kotnik, 

Irena Mithans, Danica Mršak, tim urgentne dejavnosti ZD Radlje ob Dravi 

(Lilijana Škerjanc,Violeta Pavlič, Bernarda Sajevec, Ana Mithans, Maja Kokalj). 

 

III. Založniška dejavnost 

V glasilu Utrip so bili objavljeni 4 pisni prispevki. Avtorica Aleksandra Saša Horvat. 

 

IV. Interesne dejavnosti 

 Pohodništvo: pohodniška sekcija pri Društvu je v mesecu aprilu organizirala 

pohod na Šmohor. Zaradi slabega vremena je bil pohod prestavljen in nato 

izveden 15.5. 2013; organizacija pohoda: Frank Zofka in Jančar Bogdana. 

Izvedba pohoda s sodelovanjem Marjete Škorja, vodnice PZS pri PD  Slovenj 

Gradec. Udeleženih 14 članic.  

 Sekcija upokojenih medicinskih sester - zaradi smrti predsednice Sekcije 

upokojenih medicinskih sester pri društvu Marice Španovičje bila na to funkcijo 

7.3. 2013 izvoljena članica društva Helena Verčko.  

 Društvo je sodelovalo na svečani seji Zbornice-Zveze ob 85-letnici sestrinstva v 

Ljubljani.  

 O vseh aktivnostih Društva smo redno poročali s pisnimi obvestili v delovna 

okolja in preko spletnih strani Društva na: www.dmsbzt-sg.si. Spletna stran je 

zelo dobro obiskana, mesečno zabeležimo več kot  3200 klikov. 

 

 

 

 

http://www.dmsbzt-sg.si/
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V. Program dela in cilji za leto 2014 

Program izobraževanja društva za leto 2014 bo temeljil predvsem na zagotovitvi 

izobraževanj s področja obveznih vsebin za podaljšanje veljavne licence izvajalcev 

zdravstvene in babiške nege.  

 V sodelovanju s SDMSBT Ljubljana bomo v letu 2014 organizirali izobraževanje 

s področja zakonodaje v zdravstvu.  

 Obvezne vsebine iz področja TPO ter Etike z zdravstvu bodo potekale v 

sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu, Zbornico – Zvezo ter SDMSBZT 

Maribor. Časovni termini v letu 2014 bomo prilagodili potrebam članstva ter ga 

bomo objavili na spletni strani Društva.   

 V mesecu marcu bomo imeli redni letni občni zbor s podelitvijo srebrnih znakov 

Društva. 

 V mesecu juniju bomo organizirali enodnevni seminar s področjasodobne 

obravnave bolnikov v zdravstveni in babiški negi. Predstavljeni bodo aktualni 

znanstveni prispevki in primeri dobrih praks v praksi ZBN. 

 Pohodniška sekcija bo organizirala 4 pohode. 

 

Poročilo je bilo potrjeno na seji UO društva, dne 16. 1. 2014. 

 

Poročilo pripravili: Petra Štigl, predsednica društva in Aleksandra Saša Horvat 

drustvo@dmsbzt-sg.si 
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12. POROČILA IN PROGRAM DELA STROKOVNIH SEKCIJ (31 POROČIL) 

 
12.1 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini 

dela, prometa in športa 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija deluje kot ena prvo ustanovljenih strokovnih sekcij. Volilni občni zbor sekcije  

je bil izveden na strokovnem   srečanju dne 10. 9. 2010 v Mariboru; mandat članov 

IO traja do 10. 9. 2014. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Nevenka Šestan, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino  

dela, prometa in športa 

 Podpredsednica: Vida Slavec, ZD Ilirska Bistrica 

 Člani: Irena Šuštar – ZD Jesenice, Dunja Frbežar Gostiša – ZD Ajdovščina, 

Mateja Čagran – ZD Maribor, Barbara Terbovc - ZD Celje, Bernarda Đogić – ZD 

Ljubljana Center. 

 Izvršni odbor se je v navedeni sestavi sestal na dveh sejah – 5. 2. In 18. 9. 

2013 ter izvedel dve korespondenčni seji – 18. 1. In 12. 6. 2013. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

7. 6. 2013 smo v Postojni izvedli strokovni seminar in obeležili 50. obletnico 

delovanja strokovne sekcije z naslovom » Znanje, Kakovost, Sodelovanje. Strokovno 

srečanje je bilo zelo dobro obiskano, vsebina predavanj je bila poučna in predvsem 

prispevek novega znanja in izkušenj, ki jih udeleženci potrebujejo pri svojem delu.  

 

III. Založniška dejavnost 

Ob strokovnem srečanju smo izdali zbornik člankov z naslovom »Znanje, Kakovost, 

Sodelovanje«. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Članice izvršnega odbora strokovne sekcije in delovna skupina za protokole 

pripravljamo protokole in jih še dopolnjujemo, usklajevati pa jih bo potrebno še z 

drugimi sorodnimi strokovnimi sekcijami glede poenotenja.  

Skupaj z Zdravstveno fakulteto v Ljubljani in Kliničnim inštitutom za medicino dela, 

prometa in športa smo še dopolnjevali program za klinično specializacijo s področja 

medicine dela, prometa in športa za višje in diplomirane medicinske sestre. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Strokovna sekcija je članica evropskega združenja medicinskih sester na področju 

medicine dela, FOHNEU (Federation of Occupational Health Nurses). V mesecu 

maju 2013 je v Istanbulu potekalo 37. delovno srečanje FOHNEU, udeležila se ga je 
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predsednica naše strokovne sekcije, ki je tudi članica delovne skupine za 

izobraževanje v okviru FOHNEU.  

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

 Sodelovanje v evropskem združenju FOHNEU pri vseh vsebinah, ki se 

obravnavajo na delovnih srečanjih (izobraževanje, sodelovanje v evropskih 

projektih, sodelovanje v organih EU in drugo), 

 sodelovanje pri pripravi evropskega programa za specializacijo dipl. med. sester 

iz področja medicine dela, 

 izdelava protokolov za naše področje delovanja. 

 

Cilji za leto 2014: 

 da izvedemo strokovno srečanje z našega strokovnega področja,  

 priprava vsebin za specialna znanja s področja vidnih funkcij skupaj s Kliničnim 

inštitutom za medicino dela, prometa in športa,  

 naš glavni cilj je, da bi začeli s specializacijo za VMS in DMS iz medicine dela, 

prometa in športa v letu 2014. 

 

VII. Druge aktivnosti 

Skupinska vadba joge, ki se jo nekatere članice naše strokovne sekcije redno 

udeležujejo, poteka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, vsak 

ponedeljek popoldne. 

 

Poročilo je potrdil IO Strokovne sekcije na korespondenčni seji 28. 1. 2014, št. sklepa 

1/2014. 

 

Poročilo pripravila: mag. Nevenka Šestan, predsednica strokovne sekcije   

nevenka.sestan@gmail.com  

 

12.2 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

V letu 2013 je sekcija izvedla volitve predsednika in članov IO za novo mandatno 

obdobje 2013 – 2017 na volilni skupščini, ki je potekala 1. 10. 2013 ob strokovnem 

srečanju v PB Begunje. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednik: mag. Branko Bregar  

 Podpredsednik: Darko Loncnar, PB Begunje 

mailto:nevenka.sestan@gmail.com
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 Člani: Viktorija Štiglic (Oddelek za psihiatrijo, UKC Maribor), Barbara Možgan 

(PK Ljubljana), Urška Poček (PB Vojnik), Aljoša Lapanja (PK Ljubljana), Vesna 

Krof (PB Ormož), Anja Mivšek (PB Idrija), Petra Kodrič (CPZOPD, ZD Maribor) 

 

Sekcija je imela 3 redne seje IO in 5 korespondenčnih sej. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2013 je sekcija uspešno organizirala eno strokovno srečanje, ki je bilo glede 

na čas, v katerem smo, dobro obiskano. Strokovno srečanje z naslovom »S 

prepletanjem kakovosti in stroke stopamo na pot odličnosti« je bilo organizirano 

skupaj s Psihiatrično bolnišnico Begunje 1. oktobra 2013. Tokrat zaradi zmanjšanja 

stroškov nismo izdali zbornika, ampak smo izdali le powerpoint predstavitve. Na 

srečanju je bila izražena potreba po nadaljnjem skupnem delovanju na področju 

nenehnega izboljševanja kakovosti pri obravnavi pacienta s težavami v duševnem 

zdravju. 

Predvideni strokovni srečanji z naslovom »Izzivi pri obravnavi forenzičnega pacienta« 

in »Svetovalne in motivacijske tehnike 2. Del« sta bili po odločitvi programsko-

organizacijskih odborov in IO Sekcije prestavljeni v leto 2014. Glede na spremenjene 

oz. zaostrene pogoje pri organizaciji strokovnih srečanj bo sekcija v prihodnje 

posebno pozornost namenjala pravočasnemu pridobivanju sponzorskih sredstev in 

finančni vzdržnosti posameznega strokovnega srečanja. 

 

III. Založniška dejavnost 

V letu 2013 nismo izdali nobenih zbornikov. Na edinem strokovnem srečanju v 2013 

smo izdali samo vezane predstavitve predavateljev. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V letu 2013 smo nadaljevali z raziskovalnim projektom o posebnih varovalnih 

ukrepih. Izvedli smo presečno raziskavo z obširnim vprašalnikom. Izmed 700 

zaposlenih v zdravstveni negi smo dobili skoraj 500 rešenih vprašalnikov. V letu 2014 

bomo podatki analizirali in predstavili rezultate. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Sekcija je članica mednarodnega združenja Horati. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

Sekcija je na zadnji seji IO potrdila program dela za leto 2014. V programu so 

načrtovana tri strokovna srečanja: 

 Samostojno organizirano strokovno srečanje SVETOVALNE IN 

MOTIVACIJSKE TEHNIKE 2. del, 16. -17. 1. ali 23. - 24. 1. 

 Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj s Psihiatrično kliniko Ljubljana 

PODPORA PACIENTU PRI OBVLADOVANJU DUŠEVNE MOTNJE Redno, 

pravilno in odgovorno sodelovanje pri terapiji, 8. 4. 
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 Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj z UKC Maribor, Oddelek za 

psihiatrijo IZZIVI PRI OBRAVNAVI FORENZIČNEGA PACIENTA, 10. 10. 

 Dokončanje raziskovalnega projekta in predstavitev rezultatov 

 

Poročilo pripravil: mag. Branko Bregar, predsednik sekcije 

brane.bregar@gmail.com 

 

11.3 Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija združuje medicinske sestre, ki delajo na področju srednješolskega 

visokošolskega izobraževanja in izobraževanja na delovnem mestu ter zdravstvene 

vzgoje. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Irena Šumak 

 Podpredsednica: Darinka Babič  

 Člani: Danica Artnak, Barbara Kegl, Jasna Kolar, Nataša Leban, Ana 

Podhostnik, Saša Šabjan.  

Mandat članov izvršilnega odbora Sekcije je od 20. 6. 2013 do 20. 6. 2017, v mesecu 

aprilu 2014 so razpisane volitve za člana izvršilnega odbora, upoštevajoč strokovno 

in regijsko pripadnost. 

Primopredaja Sekcije je potekala na sedežu Zbornice - Zveze 23. 9. 2013. 

Seje izvršilnega odbora: 9. 10. in 18. 12. 2013. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Skrb za roke v zdravstveni negi, 20. 6. 2013, Ljubljana 

 

III. Založniška dejavnost 

Skrb za roke v zdravstveni negi, elektronski vir, zbornik predavanj, ZZ, SMSVI, 2013 

Članek v Utripu, november 2013, z naslovom: Dijaki – prostovoljci Srednje 

zdravstvene šole Murska Sobota v Ljubljani, avtorica Irena Šumak. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Sodelovanje z Zbornico - Zvezo pri oblikovanju dokumenta: Pripombe Zbornice - 

Zveze k predlogu Odredbe o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti. 

Predsednica Sekcije je aktivno sodelovala na strokovnem posvetu Zdravstvena in 

babiška nega: sodelovanje in dopolnjevanje dveh profesionalnih področij, 3. 11. 

2013. 
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V. Program dela in cilji za leto 2014 

V prvi polovici leta 2014 bomo izvedli enodnevni strokovni seminar, namenjen 

medicinskim sestram v izobraževanju in ostalim zainteresiranim medicinskim 

sestram. Tema: DIHANJE. 

Izvolili bomo člana izvršilnega odbora Sekcije. 

Ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, bomo v nakupovalnih 

središčih večjih slovenskih mest izvedli različne zdravstveno vzgojne aktivnosti. 

Jeseni bomo organizirali srečanje medicinskih sester, zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju. Namen je poenotenje poučevanja učnih vsebin iz zdravstvene nege. 

Učitelji in predavatelji ZN, dijaki ter študenti bomo sodelovali z zdravstvenimi in 

socialnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami na različnih 

zdravstveno vzgojnih prireditvah. 

Dijake in študente bomo seznanili z Zbornico - Zvezo in regijskimi strokovnimi društvi 

ter jih učili pripadnosti stroki ZN in Zbornici -Zvezi. 

Naša osnovna naloga je skrb za kvalitetno izobraževanje v srednjem strokovnem in 

visokošolskem izobraževanju v zdravstveni negi v Sloveniji. Prav zato bomo skrbeli 

za izobraževanje učiteljev ZN, spremljali novosti v stroki in le to posredovali dijakom 

in študentom. 

Sodelovali bomo tudi pri izobraževanju medicinskih sester, tako v okviru regijskih 

društev, kot strokovnih sekcij. Izvajali bomo zdravstveni vzgojno delo v okviru 

različnih srečanj in dogodkov in tako prispevali k prepoznavnosti medicinskih sester v 

vzgoji in izobraževanju in Zbornice - Zveze. 

Vključevali in povezovali se bomo preko različnih izobraževalnih projektov v 

mednarodno izobraževalno delo, tako v teoriji kot praksi ZN. 

Sodelovali bomo z vodstvom Zbornice - Zveze in dajali predloge in pobude v korist 

kvalitetnega srednješolskega in visokošolskega izobraževanja  ZN. Prav tako se 

bomo vključevali v predloge in pobude izobraževanja bolničarja/negovalca. 

Naš glavni cilj  je, povezovati in povezati učitelje in predavatelje zdravstvene nege 

Slovenije z namenom, doseči kvalitetno poučevanje ZN, saj je to pot k zadovoljstvu in 

kvalitetni obravnavi naših pacientov. 

 

Poročilo pripravila: Irena Šumak, predsednica sekcije 

irena.sumak@gmail.com 
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11.4 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Strokovna sekcija pokriva tri specifična področja v zdravstveni negi (anesteziologijo, 

intenzivno terapijo in transfuziologijo), ki se v praksi med seboj prekrivajo. Znotraj 

strokovne sekcije od novembra 2012 delujejo štiri delovne skupine (DS): DS za 

anesteziologijo, DS za intenzivno terapijo, DS za transfuziologijo in DS za 

izobraževanja. 

DS za izobraževanja je sestavljena iz treh članov, z vsakega področja po en 

predstavnik, člani DS za izobraževanje nimajo mandata in trenutno delujejo v 

naslednji sestavi: a področje anesteziologije Rudi Kočevar, za področje intenzivne 

terapije Klavdija Peternelj in za področje transfuziologije Cvetka Gregorc. 

Koordinatorice delovnih skupin: za področje anesteziologije Zorica Kardoš, za 

področje intenzivne terapije Bojana Korošec in za področje transfuziologije Ana 

Marija Kovačič Tonejc. Koordinatorji DS nimajo mandatnega obdobja. 

Člani IO so izbrani glede na regionalno zastopanost in zastopanost v delovnih 

skupinah. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednik: Dejan Doberšek (11. 3. 2011 – 11. 3. 2015) 

 Podpredsednica: Asja Jaklič (11. 3. 2011 – 11. 3. 2015) 

 Člani: DS za anesteziologijo: Sonja Trafela, Brigita Erbežnik Zdravković, 

Sabina Kračun; DS za intenzivno terapijo: Biserka Lipovšek; DS za 

transfuziologijo: Cvetka Gregorc, Lejla Lampret Goševac, Vojka Krobat. Mandat 

članov IO: 15. 2. 2013 – 15. 2. 2017. 

V letu 2013 smo imeli 4 redne seje IO in delovnih skupin, eno izredno sejo IO in 

koordinatorjev delovnih skupin, tri korespondenčne seje, 2 seji DS za transfuziologijo 

in 9 sestankov DS za izobraževanje. 

Seje IO in delovnih skupin so potekale: 15. 2. 2013 v Ljubljani, 16. 5. 2013 na Rogli, 

20. 9. 2013 v Novem mestu in 13. 12. 2013 v Ljubljani. Izredna seja IO in 

koordinatorjev delovnih skupin je potekala 9. 4. 2013 v Ljubljani. Korespondenčne 

seje: 26 - 28. 1., 29. 3 - 5. 4., 23. 8. - 26. 8. 2013. 

Seji DS za transfuziologijo: 17. 4. 2013 in 12. 6. 2013   na ZTM Ljubljana.  

Sestanki DS za izobraževanja: 25. 2., 5. 3., 7.3. (na UKC Ljubljana), 13. 3., 20. 3., 

15. 4., 9. 9., 24. 9., 25. 11. 2013 na ZTM Ljubljana.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 6. 3. 2013 – enodnevni seminar MEHANSKA VENTILACIJA - Ljubljana 

 21. 3. 2013 – enodnevne učne delavnice: Priprava, shranjevanje, distribucija in 

transfuzija krvnih komponent - Ljubljana 
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 10. 4. 2013 – enodnevni seminar z učnimi delavnicami: NEINVAZIVNA 

MEHANSKA VENTILACIJA - Ljubljana 

 17. in 18. 5. 2013 – Dvodnevni strokovni seminar: SODOBNI PRISTOPI PRI 

ZDRAVLJENJU S KRVJO, CELICAMI IN TKIVI – Rogla 

 16. 10. 2013 enodnevne učne delavnice: Priprava, shranjevanje, distribucija in 

transfuzija krvnih komponent – Ljubljana 

 23. 10. 2013 enodnevne učne delavnice: Priprava, shranjevanje, distribucija in 

transfuzija krvnih komponent – Izola 

 14. 11. 2013 enodnevni seminar; MEHANSKA VENTILACIJA – Ljubljana 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik z recenzijo - SODOBNI PRISTOPI PRI ZDRAVLJENJU S KRVJO, 

CELICAMI IN TKIVI, CIP – da 

Zbornik predavanj - Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih 

komponent – 16. oktober 2013, CIP – da 

Zbornik predavanj - Priprava, shranjevanje, distribucija in transfuzija krvnih 

komponent – 23. oktober 2013, CIP – da. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

 V sodelovanju s sekcije MS in ZT v urgenci smo organizirali za člane sekcije 

udeležbo na Evropskem kongresu, ki sta ga organizirala Udruženje medicinskih 

sestara – tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Republike Srbije – 

UINARS in European Federation of Critical Care Nurses Associations – 

EfCCNa in je potekal od 23. - 25. 5. 2013 v Beogradu. 

 Predsednik sekcije in predstavnik sekcije v EfCCNa (European Federation of 

Critical Care Nurses Associations) Dejan Doberšek se je udeležil rednih  

polletnih sestankov odbora EfCCNa, ki sta potekal maja v Srbiji – Beograd in 

oktobra v Španiji – Barcelona.  

 Koordinatorica DS za anesteziologijo in predstavnica sekcije v IFNA 

(International Federation of Nurse Anesthetists) Zorica Kardoš se je udeležila 

sestankov odbora IFNA, ki sta potekala junija na Hrvaškem – Zagreb in 

novembra na Madžarskem – Budimpešta.   

 Na povabilo predsednika Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, 

reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije – HDMSARIST smo se udeležili 

mednarodnega kongresa, ki je potekal v Šibeniku, 25. - 28. april 2013. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 bomo obeležili 40-letnico delovanja Sekcije in v ta namen organizirali 3-

dnevni Simpozij, ki bo potekal v aprilu 2014.  

V letu 2014 se bomo osredotočili predvsem na izvedbo učnih delavnic iz področij, ki 

jih sekcija pokriva.  

Sodelovanje s HDMSRIST, UINARS in združenjem intenzivne terapije BIH se bo 

nadaljevalo, na njihova povabila se bomo udeležili seminarjev, ki jih organizirajo.  
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VI. Druge aktivnosti 

 Predsednik sekcije Dejan Doberšek in koordinatorji delovnih skupin so se 

udeležili 9. Kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki je potekal 9. - 

10. maja 2013 na Brdu pri Kranju. Predsednik sekcije je sodeloval pri 

organizaciji kongresa.  

 Imenovana je bila nova koordinatorica za področje transfuziologije Ana Marija 

Kovačič Tonejc iz ZTM Ljubljana. 

 Na mesto Vere Čepon, dosedanje članice delovne skupine RSKZN za 

Slovensko kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične ZN za področje intenzivne 

terapij je bila imenovana in s sklepom potrjena nova članica Stanislava Pipan, 

UKC Ljubljana.   

 Podelili smo 2 priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanje 

sta prejeli Martina Dolar, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru 

Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja – Oddelek za 

intenzivno terapijo in Tinkara Pacek, zaposlena v Splošni bolnišnici Brežice na 

oddelku za anesteziologijo, reanimatologijo in intenzivno zdravljenje.  

 Predsednik sekcije je na eni od sej IO in delovnih skupin za prisotne izvedel 

delavnico o pravilnem postopanju pri prijavi na strokovna izobraževanja.  

 Predlagana članica sekcije Sonja Trafela je na 9. Kongresu zdravstvene in 

babiške nege Slovenije prejela najvišje priznanje Zlati znak. 

 

Izvršilni odbor strokovne sekcije je na svoji 18. korespondenčni seji dne 11. 2. 2014 s 

sklepom 1/18-2014 K potrdil poročilo dela strokovne sekcije za leto 2013.  

 

Poročilo pripravil: Dejan Doberšek, predsednik sekcije 

dejan.dobersek@gmail.com 

 

11.5 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni 

dejavnosti 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Vodstvo sekcije za mandatno obdobje 2009 - 2013 je bilo izvoljeno na volilni seji 5. 

novembra 2009. 

Člani izvršilnega odbora:  

 Predsednica: Martina Horvat, ZD Murska Sobota 

 Podpredsednica: Liljana Verbič Klančnik, ZD Ljubljana 

 Člani: Tatjana Hanov, ZD Ljubljana; Andreja Vrtovec, ZD Maribor; Danica Sirk, 

ZD Maribor; Tomislava Kordiš, ZD Laško; Jana Božič, ZD Jesenice – nadomesti 
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jo Alenka Rostohar ZD - Jesenice; Tatjana Kastelic, ZD Sežana; Mira Peroša, 

ZD Koper; Marjetka Dretnik Franc, ZD Ravne na Koroškem; Andreja Šenica, ZD 

Novo mesto; Klavdija Kastelic, ZZPMS. V primeru odsotnosti Liljane Verbič 

Klančnik jo na sejah nadomesti mag. Jožica Ramšak Pajk. 

 

Volitve za mandatno obdobje 2013 – 2017 smo izvedli 5. novembra 2013: 

Predsednica: Martina Horvat, ZD Murska Sobota 

Članice izvršnega odbora: Mag. Jožica Ramšak Pajk, ZD Ljubljana; Aleksandra 

Jančič, ZD Maribor; Alenka Lončarevič, ZP Vojnik; Alenka Rostohar, ZD Jesenice; 

Tatjana Kastelic, ZD Sežana; Mira Peroša, ZD Koper; Marija Belovič, ZD Slovenj 

Gradec; Andreja Šenica, ZD Novo mesto;  

Stalno vabljena: Klavdija Kastelic, ZZPMS.  

Na prvi seji IO v mandatnem obdobju 2013 – 2017 smo potrdili še nadomestne 

članice: Tatjano Hanov, ZD Ljubljana; Andrejo Vrtovec, ZD Maribor; Marijo Ileršič 

Kac; ZD Slovenj Gradec; Albino Šučurović, ZD Velenje; Vesno Kovačič, ZD Tržič; 

Andrejo Ljubič, ZD Postojna, Ornelo Trebovc, ZD Koper in Darjo Grubar, ZD Novo 

mesto. 

Za tajnika sekcije je bila imenovana Andreja Krajnc. 

 

V letu 2013 smo imeli tri redne seje, volilno sejo ter šest korespondenčnih sej. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Izvedli smo motivacijsko delavnico z naslovom POZITIVNA NARAVNANOST, 

POMEMBNA ODLIKA ZAPOSLENIH V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI, 13. junija v 

Kranjski Gori.  6. redni posvet vodij patronažnih služb je bil 5. novembra na Pšati. Po 

posvetu smo izvedli tudi volilno sejo. Kolegice, patronažne medicinske sestre s 

koncesijo, so v okviru Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester 19. 

septembra v Laškem organizirale strokovno srečanje KAKO PREPREČITI 

DEBELOST OTROK OD ROJSTVA DO PREDŠOLSKEGA OBDOBJA. Zaradi nizke 

udeležbe v Novi Gorici se že ves čas srečujemo z resno finančno situacijo. 

Motivacijska delavnica je pokrila stroške, vendar ni ustvarila presežka prihodkov nad 

odhodki, tako so vse naše aktivnosti močno okrnjene, saj predstavljajo kotizacije na 

strokovnih srečanjih najpomembnejši vir financiranja sekcije.  

 

III. Druga strokovna dejavnost 

Delovna skupina sekcije za pripravo Protokolov zdravstvene nege v patronažnem 

varstvu je pripravila sedemnajst protokolov, ki smo jih načrtovali  v letu 2013 izdati 

kot publikacijo. Izid se je zamaknil v začetek leta 2014. Martina Horvat se je kot 

članica Delovne skupine za dolgotrajno oskrbo, ki je sestavljena iz strokovnjakov na 

različnih področjih in katere delo koordinira SURS, vključevala v delo skupine, 

povezano s področjem patronažnega varstva. Zaključili smo z analizo podatkov, 

pridobljenih z raziskavo v OE Patronažno varstvo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor. 

Udeležili smo se simpozija in svečane akademije ob mednarodnem dnevu 

medicinskih sester v organizaciji Zbornice – Zveze na Brdu pri Kranju. V okviru 
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prenove kataloga storitev za področje patronažnega varstva, ki poteka na ZZZS, smo 

vse leto aktivno sodelovali s pripravo strokovnih podlag.  V letu 2013 smo se udeležili 

tudi sestankov na IVZ in MZ, povezanih z E-patronažo: prenovo evidenc patronažne 

zdravstvene nege in obveščanjem o porodih in rojstvih. Vključili smo se tudi v 

delovno skupino za pripravo nacionalnega protokola oskrbe popka. Aktivno smo se 

udeleževali strokovnih srečanjih drugih strokovnih sekcij, zdravstvenih ustanov, 

visokih šol in fakultet. Skupaj s širšim krogom strokovnjakov smo pričeli s pripravo 

Specializacije za zdravstveno nego v patronažnem varstvu. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Aktivno smo se udeležili 8. simpozija Društva patronažnih sestara HUMS-a 

»Promocija zdravlja u zajednici«. V Zagrebu 17. 5. s prispevkom Predstavitev 

organizacije in preventivnega delovanja patronažnega varstva v Sloveniji. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

Prizadevali si bomo za: 

 konstruktivno sodelovanje v pripravi Metodoloških navodil za Prenovljeno 

evidenco patronažne zdravstvene nege; 

 implementacijo Prenovljene  evidence patronažne zdravstvene nege v prakso in 

nadaljnji  razvoj informatizacije na področju patronažne zdravstvene nege;  

 objavo že dokončanih protokolov v patronažni zdravstveni negi, ponovna 

aktivacija delovne skupine in priprava dodatnih protokolov za področja, ki še 

niso zajeta; 

 dokončanje prenove kataloga storitev v patronažni zdravstveni negi na ZZZS, 

ureditev financiranja ter uskladitev Pravil OZZ s Pravilnikom za izvajanje 

preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, 

na področju izvajanja preventivnih storitev v patronažnem varstvu; 

 revizijo in dopolnitev dokumenta Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem 

varstvu iz leta 2011 ter pripravo podobnega dokumenta tudi za tehnike 

zdravstvene nege in bolničarje za področje oskrbe;  

 ustrezno umestitev patronažne dejavnosti v zakonodajo, ki se pripravlja; 

 dokončno ureditev obveščanja o porodih in rojstvih; 

 ureditev področja ravnanja z odpadki v patronažni dejavnosti; 

 navezovanje stikov s sorodnimi združenji, tako v sosednjih državah, državah 

nekdanje Jugoslavije, kot tudi širše in članstvo v evropskih in svetovnih 

združenjih s področja družinske zdravstvene nege in zdravstvene nege v lokalni 

skupnosti; 

 krepitev sodelovanja z drugimi strokovnimi sekcijami, regijskimi društvi ter 

organi in delovnimi telesi Zbornice – Zveze, sodelovanje v projektih IVZ RS; 

 spodbujanje znanstveno – raziskovalnega dela v patronažni zdravstveni negi, 

objavo člankov v strokovnih revijah in izdajanje samostojnih publikacij z ožjega 

strokovnega področja, saj so strokovno delo, raziskovanje in znanstveno 

utemeljevanje temeljna področja delovanja strokovnih sekcij; 
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 nadaljevanje sodelovanja v delovni skupini za pripravo nacionalnega protokola 

oskrbe popka, 

 spremljanje najnovejših usmeritev in dognanj stroke ter spodbujanje  izvajanja 

na dokazih podprte patronažne zdravstvene nege, zvišanje odstotka izvajalcev, 

ki redno izvajajo kategorizacijo v patronažni zdravstveni negi, ter postopno 

uvajanje kazalnikov kakovosti. 

 

V letu 2014 bomo organizirali dvodnevno strokovno srečanje, in sicer Timsko delo in 

medsebojno sodelovanje - izziv za kakovostno zdravstveno obravnavo na 

pacientovem domu: paliativna zdravstvena nega in oskrba v patronažnem 

varstvu ter obravnava pacienta s stomo v patronažnem varstvu, 23. in 24. aprila 

v Zrečah. VII. posvet vodij patronažnih služb bo 4. novembra v Ljubljani. 

Nadaljevali bomo s pripravo specializacije za zdravstveno nego v patronažnem 

varstvu ter izdali publikacijo Protokoli zdravstvene nege v patronažnem varstvu. 

Ostale aktivnosti in projekte pa bomo načrtovali sproti, v skladu z razpoložljivimi 

finančnimi sredstvi. 

Poročilo je potrdil IO sekcije na 2. korespondenčni seji, ki je potekala 3. 2. 2014 s 

sklepom 2/K. 

 

Poročilo pripravila: Martina Horvat, predsednica strokovne  sekcije  

horvat.tinka@gmail.com  

 

11.6 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov operativni 

dejavnosti 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršnega odbora: 

 Predsednica: Tatjana Požarnik (od aprila 2013) 

 Podpredsednica: Tatjana Trotovšek (od aprila 2013) 

 Člani: Sanja Arnautović (predsednica do aprila 2013), Marjeta Berkopec (od 

novembra 2013), Milena Korez (od aprila 2013), Barbara Luštek (od novembra 

2013), Suzana Strnad (od aprila 2013), Vesna Štimec (od novembra 2013), 

Tanja Štubelj (od novembra 2013). 

 

V letu 2013 sta bile izvedene dve seji, aprila in novembra 2013. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 Novosti na področju endoskopske kirurgije, 11. in 12. april 2013, Ljubljana. 

 Mi med seboj, 22. november 2013, Ljubljana. 
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III. Založniška dejavnost 

 Zbornik XXX – izdan v okviru strokovnega srečanja z naslovom Novosti na 

področju endoskopske kirurgije, Ljubljana, april 2013. 

 Zbornik XXXI – izdan v okviru strokovnega srečanja z naslovom Mi med seboj, 

Ljubljana, November 2013. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V pripravi sta dva protokola: 

 Postopki kirurškega umivanja in razkuževanja rok pred aseptičnimi posegi 

 Postopek štetja in kontrole inštrumentov in obvezilnega materiala (za 

preprečevanje prisotnosti rezidualnega kirurškega materiala in obvladovanje 

odstopanj po štetju). 

Predlagane teme za katalog izobraževanj: 

 Higienska pravila v operacijskih prostorih. 

 Higiensko umivanje in razkuževanje rok. 

 Kirurško umivanje in razkuževanje rok. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Sodelujemo z evropskim združenjem operacijskih medicinskih sester (EORN), 

katerega člani smo tudi mi. Imamo tudi predstavnico, ki aktivno sodeluje v združenju 

in pomaga pri pripravah na kongres, ki bo leta 2015 v Rimu. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

 Izvedba dveh strokovnih srečanj: 

Približajmo operacijsko zdravstveno nego pacientu, Ptuj, 11. in 12. april 2014. 

Naredimo operacijsko zdravstveno nego vidnejšo, Portorož, November 2014. 

 Nadaljevanje priprave protokolov in kataloga izobraževanj. 

 Dopolnitev in osvežitev spletne strani SOMS. 

 Izdelovanje zbornikov predavanj v okviru strokovnih srečanj. 

 Priprave na posodobitev že izdane publikacije Perioperativna zdravstvena nega 

– vodnik za začetnike. 

 Sodelovanje v projektih Ministrstva za zdravje – Zdravje za rast (2014 – 2020). 

 Priprave na aktivno sodelovanje na EORN kongresu 2015 v Rimu. 

 Povezovanje sekcije z ostalimi strokovnimi sekcijami, Zbornico – Zvezo ter 

regijskimi društvi. 

 Objavljanje strokovnih člankov in novosti s področja operacijske zdravstvene 

nege v Utripu, Obzorniku zdravstvene nege in drugih publikacijah. 

 

Poročilo pripravila: Tatjana Požarnik, predsednica sekcije 

tatjana.pozarnik@gmail.com 
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11.7 Sekcija medicinskih sester in babic 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in babic povezuje medicinske sestre in babice v skrbi za 

zdravje žensk, otrok in družin.  

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Anita Prelec (16. 11. 2012 - 16. 11. 2016) 

 Podpredsednica: Gordana Njenjić (16. 11. 2012 - 16. 11. 2016) 

 Člani ožjega IO za obdobje 2012 - 2016: Renata Nahtigal, Anže Čeh, Mateja 

Pogorelc, Irena Maguša, Štefanija Rajšp, Angelca Petaci Cimperman, Marjana 

Adamič 

Na sedežu Zbornice – Zveze sta bili 2 seji IO: 11. 2. 2013 in 18. 6. 2013; nekaj sej je 

bilo korespondenčnih. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Skrb za zdravje žensk in otrok, 16. 4. 2013, Čatež 

Sladkorna bolezen - skrb za zdravje žensk in otrok, 11. 10. 2013, Debeli Rtič. 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdana sta bila dva zbornika z recenzijami in CIP-om. V Utripu je bil objavljen uvodnik 

Anite prelec in poročila s strokovnih srečanj. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Organizirali smo dve strokovni srečanji, aprila smo gostili dve tuji predavateljici 

babištva z Univerze Bournemouth, Velika Britanija. Aktivno smo sodelovali pri 

pripravi predloga zakona o ZBNO. Preko Evropske babiške zveze smo dali pripombe 

na spremembo EU direktive 36/2005, ki se nanaša na področje babištva. Za članico 

Častnega razsodišča I. stopnje Zbornice – Zveze smo predlagali Eriko Marin, UKC 

Maribor. V maju 2013 smo ob dnevih medicinskih sester in babic v Sloveniji gostili 

predsednico EMA Mervi Jokinen, v Ljubljani se je sestalo tudi vodstvo EMA na 

dvodnevnem sestanku. Obeležili smo 5. maj, mednarodni dan babic, s srečanjem na 

Šmarni gori in izjavo za javnost ter se udeležili Babiškega teka, ki so ga organizirali 

študenti babištva. V oktobru smo se v izjavi za javnost opredelili proti doplačilu 

kontracepcije. Na Ministrstvu za zdravje smo se prijavili na razpis s projektom o 

duševnem zdravju v reproduktivnem obdobju. 3. 12. 2013 smo organizirali posvet 

Zdravstvena in babiška nega - sodelovanje in dopolnjevanje dveh profesionalnih 

področij. Podprli smo prenovo univerzitetnega študijskega programa babištva. 

Delovna skupina je čez vse leto prenavljala kompetence v babištvu. Predlagali smo 

tudi tri teme za učne delavnice s področja zdravja žensk. Skupaj s Sekcijo v pediatriji 

pripravljamo nacionalni protokol o oskrbi popka. 
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V. Mednarodna dejavnost 

Udeležili smo se sestanka ICM marca 2013 v Londonu. Anita Prelec je bila na letni 

skupščini EMA imenovana v vodstvo Evropske babiške zveze za obdobje 2013 - 

2016. Za delegate na zasedanju sveta International Confederation of Midwives ICM, 

ki bo maja 2014, smo imenovali Anito Prelec in Gordano Njenjić. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

IO se bo sestal na prvi seji v aprilu 2014, kjer bo tudi sprejet natančnejši načrt dela za 

obdobje 2014 - 2016. Vse nedokončane aktivnosti in projekti iz leta 2013 se bodo 

nadaljevali tudi v 2014. V predlogu načrta dela so tudi strokovna izobraževanja, 

oblikovanje vsaj dveh nacionalnih smernic in protokolov na leto (oskrba popka, 

anogenitalna nega), reševanje aktualnih problemov v babištvu, podpora standardni 

oskrbi zdrave nosečnice na primarnem nivoju, povezovanje s strokovnimi združenji iz 

tujine, sodelovanje v mednarodnih babiških organizacijah (ICM in EMA). Preko svojih 

imenovanih kandidatov bomo aktivno vključeni v organe Zbornice – Zveze (Upravni 

in Nadzorni odbor, Častno razsodišče prve in druge stopnje). Zaključili bomo 

dokument Kompetence v babištvu. 

 

Poročilo je bilo sprejeto na korespondenčni seji IO 4. 2. 2014. 

 

Poročilo pripravila: Anita Prelec, predsednica sekcije 

preleca@gmail.com 

 

11.8 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršnega odbora sekcije so bili potrjeni na volilni seji sekcije maja 2013 na 

Debelem rtiču. Izvoljeni so bili za štiriletni mandat do leta 2017. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Lojzka Prestor; dipl. m. s., Klinika Golnik 

 Podpredsednca: Natalija Vičar; dipl. m. s., SB Murska Sobota  

 Člani: Aleksandra Filipič, dipl. m. s., UKC Maribor - pulmološki oddelek, 

Marjana Bratkovič, dipl. m. s., Klinika Golnik, Mateja Čas, dipl. m. s., Bolnišnica 

Topolšica, Stanka Lukšič, dipl.m.s., SB Novo mesto, Šida Smotlak Narančik, 

viš. med. ses. Bolnišnica Sežana, Vladimir Kodrič,  dipl. zn., ZD Maribor – 

pljučni dispanzer, Metka Žitnik Šircelj, dipl. m. s., ZD Ljubljana – referenčna 

ambulanta 

V letu 2013 se je IO sestal dvakrat. Prva seja je potekala 23. maja v sklopu seminarja 

na Debelem rtiču. Drugo sejo smo imeli 24. oktobra v Univerzitetni kliniki Golnik. To 
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je bila tudi prva seja novega IO v  mandatnem obdobju od 2013 - 2017. Na seji smo 

se seznanili z novo članico in sprejeli načrt dela v novem mandatnem obdobju. 

Zaradi nemotenega dela sekcije smo v letu 2013 izpeljali tudi pet korespondenčnih 

sej. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Sekcija MS in ZT v pulmologiji je 24. - 25. maja 2013 na Debelem rtiču pripravila 

dvodnevni strokovni seminar na temo OBRAVNAVA PACIENTA S PLJUČNIM 

RAKOM. Rak je bolezen, ki je za laično populacijo povezana z bolečino, strahom in 

trpljenjem. Za strokovnjake v medicini in zdravstveni negi pa predstavlja velik izziv pri 

obvladovanju bolezni s pravilnimi preventivnimi ukrepi za zgodnje odkrivanje, 

izvajanje uspešne diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije in paliativne oskrbe. Pri tem 

so vključeni tako pacienti kot njihovi svojci. Ne nazadnje je cilj zdravstvene nege 

omogočiti kvalitetno in aktivno življenje pacienta do smrti s prepoznavanjem in 

lajšanjem bolečine in drugih motečih simptomov. Na seminarju  smo udeležence 

seznanili z novostmi pri obravnavi pacientov s pljučnim rakom ter pomenom 

zdravstvene nege in vzgoje. K sodelovanju smo povabili tudi ostale strokovnjake 

Popoldanski del seminarja smo popestrili z delavnicami o  torakalni drenaži, 

rokovanju s plevrix katetrom, uporabo porta ter nazogastrične sonde in PEG-a. 

Seminarja se je udeležilo okoli 70 aktivnih in pasivnih udeležencev. Zaradi nizkega 

števila prijav smo omogočili še dodatne prijave brez plačila kotizacije. 

 

III. Založniška dejavnost 

V sklopu seminarja je bil natisnjen zbornik predavanj z naslovom Obravnava 

pacienta  s pljučnim rakom v nakladi 150 izvodov, ki so bili katalogizirani pri NUK 

(CIP) in imeli pridobljeno ISBN kodo. Zbornik je bil strokovno recenziran.  

V oktobrski številki Utripa je bilo objavljeno poročilo o seminarju Sekcije medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, ki je potekal od 24. - 25. maja na 

Debelem rtiču. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Člani IO Pulmološke sekcije so med letom večkrat sodelovali skupaj z Univerzitetno 

kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik pri izvedbi izobraževanja za diplomirane 

medicinske sestre, ki bodo delale v referenčnih ambulantah družinske medicine.   

Izdelali smo dva nacionalna protokola Aplikacija kisika in inhalacijska terapija. 

Protokola sta trenutno v obravnavi pri delovni skupini za nacionalne protokole. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

Člani IO Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji se bodo v  

novem mandatnem obdobju prizadevali za naslednje cilje: 

 organizacija učnih delavnic,  

 oblikovanje nacionalnih protokolov s specialnega področja, 

 raziskovanje na področju ZN pulmološkega pacienta, 
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 povezovanje med pulmološkimi bolnišnicami in ambulantami, 

 dvig prepoznavnosti sekcije, 

 spremljanje novosti na področju pulmologije in alergologije, 

 izvedba študije o kvaliteti življenja pacientov na TZKD v Sloveniji, 

 organizacija strokovnih seminarjev, 

 izdaja recenziranih zbornikov, 

 povezovanje z referenčnimi ambulantami pri obravnavi pulmoloških pacientov, 

 poučevanje pacientov.  

 

Poročilo za leto 2013 in plan dela za leto 2014 je IO sekcije potrdil s sklepom 1. 

korespondenčne seje, ki je potekala 27. - 30. januarja 2014. 

 

Poročilo pripravila: Lojzka Prestor, predsednica sekcije 

lojzka.prestor@klinika-golnik.si 

 

11.9 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Majda Oštir 

 Podpredsednica: Minja Petrovič 

 Člani: Andreja Doberšek, Gabrijela Gabor, Ivanka Limonšek, Beisa Žabkar, 

Gordana Rožman, Anica Vogel, Jasmina Kamenčič 

 Člani razširjenega odbora: Andreja Ljubičič in Doroteja Dobrinja 

Mandat predsednice je trajal od septembra 2009 do 25. 9. 2013. Ker nismo izvedli 

strokovnega srečanja v jeseni, smo volitve prestavili na jesen 2014. Predsednica je 

pridobila privoljenje IO sekcije ter na Upravni odbor Zbornice - Zveze naslovila 

prošnjo za enoletno podaljšanje mandata. Volitve za predsednika in člane IO  bodo 

izvedene jeseni 2014.  

V letu 2013 smo izvedli eno sejo IO ter štiri elektronske seje.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Strokovno srečanje z naslovom »V znanju je moč – ga imamo dovolj« smo izvedli 22. 

in 23. marca 2013. Na srečanju smo izpostavili pomen pridobljenega znanja ter 

uporabe le tega. Nadaljevali smo s preventivo in obdelali pomen pravilne prehrane 

vegetarijancev ter dodatkov D vitamina pri otrocih. Izvedli smo okroglo mizo na temo 

Zdravstvena nega popka, ki je bila začetek za izdelavo nacionalnega protokola o 

zdravstveni negi popka.  

V septembru smo sodelovali pri posvetu na področju zdravstvene nege otroka in 

mladostnika. Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je skupaj s Sekcijo 
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medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji organizirala okroglo mizo z 

naslovom »Posvet na področju zdravstvene nege otroka in mladostnika«. Namenjena 

je bila mentorjem vaj na zdravstvenih fakultetah, ki naj bi omogočili bolj poenoteno 

znanje študentov na področju zdravstvene nege v pediatriji. 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo zbornik V znanju je moč – ga imamo dovolj? COBISS.SI.-ID 265854976. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V letu 2013 se je sestala delovna skupina za izdelavo nacionalnega protokola na 

temo zdravstvena nega popka. Sekcija je tudi finančno podprla raziskavo o stanju 

zdravstvene nege popka v Sloveniji. Protokol bo končan v marcu 2014. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Mednarodna dejavnost v letu 2013 je bila malce okrnjena zaradi varčevalnih ukrepov, 

a smo vseeno sodelovali s Pediatric Nursing Assocciations of Europe, vendar v 

elektronski obliki. Sodelovali smo s posredovanjem podatkov o stanju na področju 

zdravstvene nege v pediatriji v Slovenji ter jih tako opozorili na aktualne dogodke. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 bomo večino aktivnosti namenili preventivi, sicer pa bomo sledili 

usmeritvam sekcije, ki so povezane z ohranjanjem in pridobivanjem novega znanja 

ter pripravi učnih delavnic za pridobivanje praktičnih znanj in veščin. Sledili bomo 

dolgoročnim ciljem, kot kratkoročni cilj pa si bomo v letu 2014 ponovno zadali: 

poenotenje standardov na področju zdravstvene nege v pediatriji, izdelavo vsaj 4 

nacionalnih protokolov na omenjenem področju, za kar se bomo povezali z različnimi 

strokovnjaki v pediatriji. Strokovna srečanja bodo namenjena izboljšanju kakovosti na 

področju zdravstvene nege v pediatriji ter izboljšanju razumevanja otroka in družine v 

procesu obravnave.  

 

Poročilo pripravila: Majda Oštir, predsednica sekcije  

majda.ostir@siol.net 
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11.10 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni 

medicini 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija deluje od leta 1979. Njena naloga je organiziranje strokovnih seminarjev in 

spremljanje novosti na strokovnih področjih primarne ravni pa tudi zagotavljati visoke 

kakovosti in strokovnosti pri izvajanju zdravstvene nege na primarnem nivoju in skrb 

za ugled izvajalcev zdravstvene nege.  

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Tadeja Bizjak, mag. zdr. neg., ZD Piran, mandat 8. 12. 2012 do 

7. 12.   2016 

 Podpredsednica:  mag. Jožica Eder, dipl. m. s., ZD Maribor, mandat 8. 12. 

2012 do 7. 12. 2016; 

 Člani: Mira Brodarič, ZD Metlika, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4. 2017; Božena 

Istenič, ZD Tolmin, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4. 2017; Eva Koren, zasebna 

ordinacija družinske medicine Mislinja, mandat 8. 12. 2012 - 7. 12. 2016; 

Nataša Medved, ZD Celje - ZP Vojnik, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4. 2017; 

Darinka Petrič, ZD Novo mesto, mandat 8. 12. 2012 -7. 12.  2016; Suzana 

Šuklar,  ZD Murska Sobota, mandat 8. 12. 2012 -7. 12. 2016; Metka Žitnik 

Šircelj, ZD Ljubljana - Vič, mandat 19. 4. 2013 – 18. 4. 2017; Barbara Bukovnik, 

ZD Kranj, pridružena članica IO sekcije. 

V letu 2013 je bilo izvedenih 5 sej IO sekcije: 1. seja (konstitutivna) 24. januarja, 

2. seja 9. aprila, 3. seja 20. junija, 4. seja 4. 10. in 5. seja 19. 12.  
 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2013 smo načrtovali dva samostojna strokovna seminarja, izvedli pa samo 

enega: Kronična rana in opekline v ambulanti družinske medicine, 4. 10. 2013, 

Ljubljana, M hotel; in enega v soorganizaciji s Katedro družinske medicine: 5. 

Majhnov dan, Celjski dan družinske medicine, 21. 11. 2013, Celje.  

 

III. Druga strokovna dejavnost 

Delovna skupina, v kateri so Karmen Panikvar Žlahtič, Irena Vidmar in Božena 

Istenič, je tudi v letu 2013 sodelovala v Projektnem svetu za referenčne ambulante, 

imenovanem s strani MZ. Vse tri so izvajale predavanja v uvodnem modulu za RA. 

Predsednica sekcije sem se v letu 2013 redno udeleževala vseh sestankov OSS in 

aktivno sodelovala pri različnih zadolžitvah in  obveznostih. Kot predsednica sekcije 

sem se redno udeleževala sestankov Stalne delovne skupine za primarni nivo, ki je v 

tem letu na zahtevo MZ  pripravila tudi kadrovski normativ za primarni nivo. 
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IV. Založniška dejavnost 

Izdan je bil zbornik strokovnega srečanja Kronična rana in opekline v ambulanti 

družinske medicine, oktober 2013, s strokovnimi prispevki vseh predavateljev. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 bo prioritetna naloga sekcije nadaljevati z izvedbo kakovostnih in 

aktualnih strokovnih srečanj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike v družinski 

medicini oz. za celoten tim družinske medicine.  

Samostojno organizirana strokovna srečanja: 

 UGOTAVLJANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA V AMBULANTAH DRUŽINSKE 
MEDICINE IN NAPOTITEV V ZVC, 14. marec   

 PROTOKOLI TIMSKE OBRAVNAVE KRONIČNIH BOLNIKOV V 
AMBULANTAH DRUŽINSKE MEDICINE (RADM), 26. september  

 
Sodelovanje pri organizaciji strokovnih srečanj: 

 BOLNIK S KOPB IN ARTERIJSKO HIPERTENZIJO V REFERENČNI 
AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, 1. februar  

 TIMSKI PRISTOP PRI OSKRBI RAN,14. in 15. Februar 
 

VI. Druge aktivnosti 

Sekcija bo v letu 2014 sledila razvoju stroke ZN na primarni ravni in pripravila 

protokole ZN za delo v RADM, pripravila predlog specializacije za področje družinske 

medicine, izobraževala in obveščala članstvo o novostih ter sodelovala z ostalimi 

strokovnimi sekcijami.  

Članice IO sekcije bomo še naprej sodelovale v razvoju RADM in se vključevale v 

vse dejavnosti projektne pisarne MZ RS oz. Zbornice - Zveze, če bomo k 

sodelovanju povabljene. 

 

Poročilo pripravila: Tadeja Bizjak, predsednica strokovne sekcije  

tadejab66@gmail.com 

 

11.11 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

oftalmologiji 

 
I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija deluje v okviru Zbornice – Zveze od leta 1982. Od takrat pa do danes je 

sekcija ves čas aktivna, organizirani so bili številni strokovni seminarji in strokovne 

ekskurzije. Zadnja volilna seje organov sekcije je bila 30. 3. 2012.  

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Bernarda Mrzelj – II. mandat 
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 Člani:– Marta Blažič – III. mandat; Alenka Poštrak  – II. mandat; Lucija Grudnik  

II. mandat; Saša Mohar - II. mandat; Andreja Marolt – I. mandat; Andreja Udovč 

– I. mandat; Breda Kojc – I. mandat; Valentina Fric – I. mandat 

Mandat članov izvršilnega odbora je od 30. 3. 2012 do 30. 3. 2016. 

Člani IO smo se v letu 2013 sestali trikrat (12. 4. - Gotenica; 17. 9. in 4. 12. v 

Ljubljani). Dvakrat smo aktualne teme reševali s korespondenčnimi sejami (24. 1. in 

3. 6.). 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Glede na postavljene cilje za leto 2013 smo vsebinski plan realizirali. Strokovni 

seminar sekcije z naslovom Očesne manifestacije sistemskih bolezni je bil 11. in 12. 

aprila 2013. Pozno popoldne smo se zbrali v Centru za oskrbo Gotenica - Urad za 

logistiko Ministrstva za notranje zadeve. Večer je bil namenjen druženju in izmenjavi 

izkušenj kolegic iz različnih delovnih sredin. Naslednji dan smo preživeli v delovnem 

vzdušju. Predstavljene teme so posegale na področje infekcijskih in avtoimunih 

bolezni, predstavljena so bila onkološka obolenja v oftalmologiji, okvare vidnega 

živca v sklopu sistemskih obolenj, očesne manifestacije pri otrocih z genetskimi 

obolenji, hiperholesterolemija in njen vpliv na ožilje očesnega ozadja ter zdrava 

prehrana bolnikov s sladkorno boleznijo. Predstavljene so bile smernice za 

zdravljenje diabetične retinopatije in arterijska hipertenzija in merjenje krvnega tlaka. 

Na koncu smo si ogledali tudi nekdanje podzemno zaklonišče v Gotenici. Po analizi 

vrnjenih anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da so bili udeleženci strokovnega 

seminarja s predstavljenimi temami zadovoljni, dobro so sprejeli tudi nekoliko 

drugačno okolje in večer, ki je bil namenjen našemu druženju. Strokovnega 

seminarja se je udeležilo 89 pripadnikov strokovne sekcije. 

 

III. Založniška dejavnost 

Ob izvedbi strokovnega seminarja Očesne manifestacije sistemskih bolezni smo 

izdali zbornik predavanj, ki je na željo udeležencev še vedno v tiskani obliki. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Pripravili smo dva nacionalna protokola: Dajanje očesnih kapljic in Dajanje očesnih 

mazil, ki sta v postopku potrditve. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Vzdrževali in krepili smo sodelovanje z Društvom oftalmoloških medicinskih 

sestara/tehničara Hrvatske.  

V mesecu septembru smo se s predavanji aktivno udeležili 5. međunarodnog 

simpozija društva oftalmoloških medicinskih sestara i tehničara Hrvatske v 

Premanturi ( Marta Blažič, Anja Hudoklin, Jožica Prešeren, Breda Kojc, Alenka 

Poštrak, Helena Stupan). 
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VI. Program dela in cilji za leto 2014 

Za leto 2014 načrtujemo dve strokovni srečanji. Prvo strokovno srečanje bo aprila v 

Ljubljani z naslovom Nujna stanja v oftalmologiji in zdravstvena nega, drugo 

strokovno srečanje pa bo v mesecu oktobru v Mariboru, ko bo potekal Oftalmološki 

kongres in bomo pripravili program, namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim 

tehnikom. V mesecu septembru se bomo udeležili 6. simpozija Društva oftalmoloških 

medicinskih sestara i tehničara Hrvatske.  

Še naprej želimo izobraževati in zbliževati zaposlene v oftalmološki zdravstveni negi, 

sodelovati z očesnimi oddelki vseh regijskih bolnišnic in obeh UKC-jev.  

 

Poročilo o delu Sekcije MS in ZT v oftalmologiji je soglasno sprejel izvršilni odbor 

sekcije na 1. korespondenčni seji, ki je bila sklicana 29.1. 2014. 

Poročilo pripravila: Bernarda Mrzelj, predsednica sekcije 

bernarda.mrzelj@gmail.com 

 

11.12 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Oktobra 1982 je bila na pobudo Grete Zver ustanovljena Strokovna sekcija, ki še 

danes strokovno povezuje člane negovalnih timov širokega kirurškega področja. 

Strokovna sekcija pri svojem delovanju upošteva pravne akte Zbornice - Zveze in 

deluje v skladu s Pravilnikom o delu strokovnih sekcij. Smo del celovite krovne 

organizacije in tako sledimo njeni viziji in vrednotam. Sodelujemo pri proučevanju 

strokovnih vprašanj s področja kirurške zdravstvene nege in organiziramo strokovna 

izpopolnjevanja. Strokovno sekcijo vodi in zastopa predsednica sekcije za obdobje 

štirih let. Izvršilni odbor z mandatom štirih let (2010 - 2014) je stalno delovno telo 

strokovne sekcije, ki izvaja program dela strokovne sekcije. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Lidija Fošnarič, mandat 21. 4. 2011 - 2015 

 Podpredsednica: Tanja Atelšek 

 Člani: Irma Rijavec - SB Nova Gorica, Jana Lavtižar - SB Jesenice, Helena 

Medved -SB Novo mesto, Jana Majcen Jurovič - SB Ptuj, Vesna Dobnik - UKC 

Maribor, Nataša Kreft - SB Murska Sobota, Elvisa Mustafič, SB Slovenj Gradec 

Aktivno v sekciji sodelujejo tudi Adrijana Debeljak (UKCLJ), Marija Zrim (SBMS) in 

Jožica Rešetič (SBNM). 

Izvršilni odbor se je v letu 2013 sestal na dveh rednih sejah 15. 3. 2013 in 6. 11. 

2013. Predsednica pa je sklicala tudi korespondenčne seje o aktualnih dogodkih. 

Potekale so tudi aktivnosti za podelitev Zlatega znaka članici Bernardi Hostnik. 
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II. Izvedena strokovna srečanja 

  Organizacija enodnevnega simpozija: Zdravstvena nega kirurškega bolnika v 

sodobni kirurgiji - problemi, izzivi in priložnosti za prihodnost, 15. 03. 2013; 

 strokovni posvet vodilnih MS – koordinatork kirurške zdravstvene nege na temo 

specializacij 16. 1. 2013; 

Zastavljene cilije v planu 2013 smo realizirani. Jesenske kirurške delavnice, ki smo 

jih planirali jeseni 2013, bomo izvedli marca 2014 in tako zamaknili realizacijo cilja v 

leto 2014. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2014 

Sekcija se bo trudila izvajati strokovne in programske naloge Zbornice - Zveze na 

področju strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih smernic in standardov. Aktivno se 

bomo vključevali v pripravo priporočil za strokovno delo na področju kirurške 

zdravstvene nege. 

Naša vizija je postati strokovni tim, ki bo podpiral kirurško zdravstveno nego, ki bo 

vključevala z dokazi podprto prakso. Z naborom kirurških vsebin se bomo približali 

ustanovam in izvajali izobraževanja v posameznih zavodih. Spodbujali pa bomo tudi 

znanstveno - raziskovalno delo na področju ZN kirurškega bolnika. S strokovnim  

povezovanjem in zavzetostjo se bomo trudili za zadovoljstvo vseh članov na področju 

kirurške zdravstvene nege. Po potrebi bomo sodelovali z MZ na področju strokovnih 

nadzorov v kirurški zdravstveni negi. 

Dolgoročni cilji so predvsem usmerjeni na pripravo specialnega znanja za DMS s 

področja pred in post operativne UZ diagnostike venskega ožilja, oblikovali smo 

program in protokol, vendar se kaže potreba po širšem sodelovanju tudi s 

fakultetama za zdravstvene vede za oblikovanje specialističnega študija za področje 

UZ diagnostike, ki bi bila v delokrogu DMS. 

 

Tekoče delovanje SS bo predvsem usmerjeno v pridobivanje sponzorskih sredstev in 

organizacijo: 

 enodnevnega seminarja: Predstavitev dobrih praks v kirurški ZN in kirurške 

delavnice 14. 3. 2014; 

 izvajanje kirurških delavnic v posameznih zavodih; 

 delovanje na področju strokovne terminologije in kirurških protokolov; 

 priprava in realizacija volitev 8 članov IO sekcije za mandatno obdobje 2014 – 

2018. 

 

Poročilo je potrdil IO Sekcije MS in ZS v kirurgiji preko korespondenčne seje 2. 2. 

2014, sklep št. 12/27 

 

Poročilo pripravila: Lidija Fošnarič, predsednica sekcije 

fosnaric@t-1.si 
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11.13 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Veronika Vidmar, mandat 28. 3. 2013 - 2017 

 Podpredsednica: Romana Petkovšek Gregorin, mandat 28. 3. 2013 - 2017 

 Člani: od 28. 3. 2013 - 2017 Hribar Katja in Mira Kavčič, od 21.11. 2013 - 2017 

Belej Melita, Oštir Barbara, Hočevar Posavec Bojana in Salobir Mirjam.  

Redne seje IO so  bile 31. 5. 2013 v Laškem, 3. 10. 2013 in 12. 12. 2013 v URI-

Soča, Ljubljana. Korespondenčne seje pa so bile: 16. 1. 2013, 20. 6. 2013. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Predvideli smo dva seminarja, prvega z naslovom: Motnje odvajanja – pogosto 

prikrite težave smo izvedli 14. 2.2 013 v URI-Soča, Ljubljana, drugega, ki je bil 

planiran v mesecu novembru, pa smo žal morali odpovedati zaradi odpovedi 

predavateljev, ki so na delovnih mestih vse bolj obremenjeni in težko najdejo čas pa 

tudi energijo za pripravo prispevkov. 

 

III. Založniška dejavnost 

Ob izvedbi strokovnega seminarja smo izdali tudi zbornik predavanj: Inkontinenca- 

pogosto prikrita težava CIP 616.62-008.22(082). Zbornik je dostopen tudi preko 

spletne strani naše sekcije.  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

V mesecu maju smo na razširjeno sejo IO sekcije povabili medicinske sestre in 

zdravstvene tehnike vseh slovenskih zdravilišč z željo boljšega prepoznavanja 

problematike, s katero se srečujemo pri svojem delu, večjega povezovanja in 

boljšega sodelovanja. Kolegice smo želeli spodbuditi tudi k sodelovanju pri pripravi 

strokovnih srečanj in pripravi protokolov. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 načrtujemo strokovni seminar z učno delavnico z naslovom: 

Premeščanje pacienta. Število udeležencev na delavnici bo omejeno, vendar bomo 

seminar in delavnico ponovili, če bo interes večji. 

Naša prizadevanja pa bodo, poleg izobraževanja, še naprej usmerjena tudi v 

združevanje in podporo MS in ZT v rehabilitacijski in zdraviliški dejavnosti. 

 

Poročilo so potrdile članice IO na korespondenčni seji. 
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Poročilo pripravil/-a: Veronika Vidmar, predsednica sekcije 

veronika.vidmar@ir-rs.si 

 

11.14 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Biserka Petrijevčanin, Onkološki inštitut Ljubljana 

 Podpredsednica: Denis Mlakar-Mastnak, Onkološki inštitut Ljubljana 

 Člani: Marjana Bernot - Onkološki inštitut Ljubljana, mag. Albina Bobnar - 

Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Peter Koren - Klinika Golnik, Miladinka 

Matković - Onkološki inštitut Ljubljana, Vesna Ostrožnik - Onkološki inštitut 

Ljubljana, Danijela Pušnik - UKC Maribor 

Izvršilni odbor sekcije se je sestal na petrih rednih sejah, in sicer 5. 2., 5. 3., 22. 5., 

27. 8. in 12. 12. 2013 in izvedel  pet korespondenčnih sej. Zapisniki sej so bili poslani 

na Zbornico - Zvezo, prav tako so shranjeni v arhivu strokovne sekcije. Sodelovali 

smo na sejah OSS-a 7. 2., 4. 4., in 6. 12 2013.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

7. 6. 2013 je bil izveden 40. strokovni seminar sekcije z naslovom Pacientke z rakom 

dojk – trendi in novosti. Strokovna predavanja so pripravile medicinske sestre, 

zdravniki in drugi zdravstveni sodelavci Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC 

Ljubljana in Zdravstvene fakultete Ljubljana. 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo strokovni zbornik z naslovom: Pacientke z rakom dojk – trendi in novosti. 

Ima CIP- kataložni zapis o publikaciji, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

618.19-0068 (082).  Izvode Zbornika smo poslali v NUK, na Zbornico - Zvezo, na vse 

visoke in srednje zdravstvene šole v Sloveniji in v knjižnico Onkološkega inštituta 

Ljubljana. 

V Utripu smo objavili: 

 Intervju z Birgitte Grube, predsednico evropske zveze onkoloških medicinskih 

sester; 

 poročilo seminarja  z naslovom Pacientke z rakom dojk – trendi in novosti  

izvedenega 7. 6. 2013 v Ljubljani. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

 Podprli smo kandidaturo K. Lokar v Bord EONSA; 
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 pripravili in poslali smo za objavo »Predstavitev sekcije v onkologiji« v 

strokovnem časopisu EONS-a Newsletter; 

 Sodelovanje na volitvah na 17. ECCO kongresu v Amsterdamu; 

 Udeležili smo se Advisory Council meeting v petek 22. do 24. November 2013 v 

Porto Portugalska. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

 Koordiniranje in izpolnjevanje rednih obveznosti delovanja strokovne sekcije; 

 organizacija in priprava 41. strokovnega seminarja; 

 izdaja zbornika 41. strokovnega seminarja; 

 sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami na primarni in sekundarni 

ravni; 

 priprava nacionalnih protokolov; 

 priprava in realizacija učnih delavnic, posredovanih v katalog izobraževanj; 

 mednarodno sodelovanje z EONS.  

 

VI. Druge aktivnosti 

 Izvedene so vse potrebne aktivnosti za pripravo na volitve predsednika/ce in 

članov izvršilnega odbora sekcije v onkologiji za naslednje mandatno obdobje 

2014 do 2018; 

 izdelava nacionalnega protokola z delovnim naslovom »ustna nega« (še v 

delu).  

 

 

Poročilo 2013 in plan dela 2014 potrjen na 3. korespondenčni seji 2014/ 14. 1. 2014 

(plan dela za 2014 dopolni ali spremeni nov izvršilni odbor sekcije - volitve16. 1. 14) 

 

Poročilo pripravila: Biserka Petrijevčanin, predsednica sekcije  

bpetrijevcanin@onko-i.si 

 

11.15 Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcijo v mandatnem obdobju (marec 2011 – 2015) vodi na Debelem Rtiču v 

Ankaranu izvoljen izvršilni odbor.  

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: mag. Tamara Štemberger Kolnik, Zdravstveni dom Koper; UP 

Fakulteta za vede o zdravju 

 Podpredsednica: Boža Hribar, Splošna bolnišnica Trbovlje 

mailto:bpetrijevcanin@onko-i.si
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 Člani: Anita Jelar Slatner, Alenka Petek, Jožica Hudoklin, Dragica Tomc 

Šalamun, Vanja Vilar, Anita Jelen in Majda Topler. 

 Predstavnici ET za tujino, ki aktivno sodelujejo v odboru sekcije: Suzana 

Majcen Dvoršak, mednarodni delegat, Renata Batas, Evropski delegat, članica 

odbora ECET. 

V letu 2013 smo v strokovni sekciji zastavili pet projektov. Uspešno smo izvedli štiri 

projekte: 

Projekt 1, ki predstavlja izvedbo seminarja z naslovom Traheostoma v vseh 

življenjskih obdobjih. Izvedli smo ga v sodelovanju s Strokovno sekcijo medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji v mesecu januarju. Seminarja se 

je udeležilo skoraj 80 udeležencev. Poslovni izid je bil pozitiven, kljub temu, da smo 

izdali recenzirano in lektorirano publikacijo. 

Projekt 2, s katerim smo načrtovali ponatis Publikacije z naslovom Živeti s stomo. 

Publikacija je izšla v mesecu novembru 2013 s pozitivnim finančnim učinkom. 

Projekt 3 je bil namenjen udeležbi na Evropskem kongresu entrostomalnih 

terapevtov v Parizu. Kongresa se je udeležilo kar nekaj enterostomalnih terapevtk, 

med njimi Renata Batas kot član odbora ECET. Stroške so krili zunanji sponzorji. 

Projekt 4 je temeljil na izvedbi srečanja enterostomalnih terapevtov v oktobru. Izvedli 

smo ga prve dni novembra v prostorih Zbornice – Zveze. Vabljena predavatelja sta 

bila dva, temelj srečanja pa je bilo usklajevanje smernic za predpisovanje 

medicinskih pripomočkov (vabljena gospa Franko – predstavnica ZZZS) in priprava 

protokolov. 

Projekt izvedbe delavnic za oskrbo stome smo prestavili na leto 2014. 

Na področju priprave klinične specializacije za področje enterostomalne terapije smo 

prišli do konsenza, da pripravljene module akreditiramo na Univerzi v Ljubljani 

Zdravstvena fakulteta, v nadaljevanju pa še usklajujem izvedbo kliničnega 

usposabljanja. 

Seje izvršnega odbora v letu 2013: redne seje: 26. 2., 2. 10.; korespondenčne seje: 

28. 1. (2 X), 14. 2., 6. 9., 20. 11. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Izvedli smo strokovno srečanje v sodelovanju s strokovno sekcijo medicinskih sester 

in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji z naslovom Traheostoma v vseh 

življenjskih obdobjih. Strokovni seminar je potekal v Ljubljani 31. januarja 2013. 

Seminar ocenjujemo tako strokovno kot poslovno uspešen. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Izdan je lektoriran zbornik prispevkov z recenzijo z naslovom TRAHEOSTOME 

V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. Pridobljen je bil zapis CIP. 

 Ponatisnjena je publikacija ŽIVETI S STOMO priročnik za paciente s stomo in 

zdravstvene delavce. Pridobljen je bil nov zapis CIP. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 

Pripravljenih strokovnih smernic, navodil s strokovnega področja: v zaključni fazi 

izdelave sta dva protokola s področja izločalnih črevesnih stom. Začeli smo s 

pripravo smernice za zdravstveno nego nefrostome in drugih urinskih derivacij. 

 

V. Druge aktivnosti 

Udeležbe na sejah odbora strokovnih sekcij: predsednica bila prisotna na vseh sejah 

Odbora strokovnih sekcij, razen ene. Na seji OSS v februarju je bila opravičeno 

odsotna, na seji je bila prisotna namestnica. 

Aktivnosti ob kongresu medicinskih sester in babic: člani strokovne sekcije so aktivno 

sodelovali tako v pripravi kongresa kot pri predstavitvi prispevkov. 

 

Poročilo sprejeto na korespondenčni seji 28. 1. 2014 s Sklepom 14/1. 

 

Poročilo pripravila: mag. Tamara Štemberger Kolnik, predsednica sekcije 

tamara.stemberger@gmail.com 

 

11.16 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

endokrinologiji 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Mateja Tomažin Šporar, mandat (2009 - 2013- 2014) 

 Člani: Zdenka Tratnjek (2001 - 2004, 2004 - 2009, 2009 - 2013, 2013 - 2017), 

Splošna  bolnišnica Murska Sobota; Mateja Bahun (2012 - 2016), Splošna 

bolnišnica Jesenice; Marija Škafar (2004 - 2009), (2009 - 2013), (2013 - 2017) 

Splošna bolnišnica Maribor; Vanja Kosmina Novak (2001 - 2004, 2004 - 2009, 

2009 - 2013, 2013 - 2017), Zdravstveni dom Koper; Marta Vrčkovnik (2004 - 

2009, 2009 - 2013, 2013 - 2017), Splošna bolnišnica Slovenj Gradec; Jana 

Klavs (2004 - 2009, 2009 - 2013, 2013 - 2017),  Univerziteteni klinični center 

Ljubljana; Barbara Žargaj (2001 - 2004, 2004 - 2009, 2009 - 2013, 2013 - 

2017), Univerzitetni klinični center; Ana Gianini (2010 - 2014),Univerzitetni 

klinični center-pediatrija in Tjaša Janjoš/Andreja Žnidaršič (2010 - 2014), 

Splošna bolnišnica Novo mesto 

V letu 2013 je strokovna sekcija imela en sestanek izvršilnega odborajo-18.10.2013. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Sekcija je v letu 2013 organizirala strokovno srečanje z motom «Prihodnost je 

učinkovita oskrba« 18. in 19. 10. 2013 v Zrečah. Na strokovnem srečanju je bilo manj 
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udeležencev kot običajno, vendar še zmeraj zelo sprejemljivo število za trenutne 

razmere pri udeležbah na strokovnih srečanjih. Program je bil dvodneven. V prvem 

sklopu smo pripravili ponovno razlago novejših zdravil, ki učinkovito delujejo pri 

zdravljenju sladkorne bolezni: DPP4. Izpeljali smo učinkovito in poučno učno 

delavnico za pravilno izvajanje ustne higiene s poudarkom pri sladkornem bolniku. 

Predstavljen je bil sklop zdravljenja in oskrbe kronične rane ter podpora s pravilnim 

prehranjevanjem v tem času. 

Ker je v Sloveniji prisotno zdravljenje sladkorne bolezni z inzulinsko črpalko že 20 let, 

smo posvetili celoten sklop temu zdravljenju, predvsem pa temu, kako lahko edukator 

pomaga bolniku z odčitki inzulinske črpalke. Izrednega pomena je pri kroničnem 

bolniku - še posebej bolniku s sladkorno boleznijo - redna vzdrževana telesna 

dejavnost, ki potrebuje ustrezno psihološko podporo, zato smo tej temi namenili sklop 

predavanj. Prikazanih je bilo tudi nekaj novosti – didaktičnih pripomočkov za lažje 

izvajanje edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo. 

 

III. Založniška dejavnost 

Ob strokovnem srečanju je bil izdan Zbornik predavanj v nakladi 160 izvodov.  

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Sekcija ima oblikovano novo spletno stran pri Zbornici – Zvezi. Na zavihku publikacije 

je kurikulum v PDF obliki, ki je dostopen. Strokovna sekcija bo od sedaj naprej 

dodala zbornik vsakega srečanja v PDF obliki. Služila bo kot vir obveščanja - 

omogočene so povezave s pomembnimi stranmi.  

Strokovna sekcija je predlagala teme za projekt kataloga znanja - delavnic. Imamo 

predloge različnih tem: Zdrav življenjski slog, Inzulinska terapija, Hipoglikemija, 

Diabetično stopalo, Merjenje glukoze v krvi ter ostalo. Izvedli jih bomo lokalno po 

regijah glede na potrebo po izvedbi, za kar bo skrbela vsaka članica IO regije, kjer bo 

povpraševanje. Sekcija je aktivno vključena v delovanje v okviru nacionalnega 

programa za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje.  

Več članic - Jana Klavs, Mateja Tomažin Šporar, Klara Petrenelj – je aktivno 

vključenih v delovanje skupine pri Ministrstvu za zdravje. Skupina izvaja naloge v 

skladu z akcijskim načrtom, ki je del Nacionalnega programa. V mesecu januarju 

2014 je bil strateški sestanek skupine, kjer je bil opravljen pregled delovanja akcij 

izpred dveh let in načrtovanje v okviru naslednji dveh let. 

V okviru akcijskega načrta je Strokovna sekcija sodelovala pri projektu Referenčnih 

ambulant - pri pripravi modula za diabetes. Sekcija je skupaj z združenjem 

diabetologov in UKC Ljubljana pripravila in do konca leta 2013 izvedla osem 

izobraževanj DMS v RA za obvladovanje bolnikov s sladkorno boleznijo. Trenutno je 

izobraženih približno 230 diplomiranih medicinskih sester za delo v RA v zvezi s 

sladkorno boleznijo. Za zagotavljanje akcijskega načrta je potrebno zagotavljanje 

komunikacijskih poti med partnerji pri obvladovanju sladkorne bolezni. Predlagano je, 

da predsednica Sekcije vzpostavi redne poti obveščanja in dogovarjanja z Zvezo 

društev bolnikov s SB. 



[Type text] 

 

 

Poročilo o delu organov Zbornice –Zveze za leto 2013 
 

 

111 
 

V okviru sodelovanja pri Akcijskem načrtu 2012 - 13 je strokovna sekcija sodelovala  

ob svetovnem dnevu diabetesa 14. 11. 2013 s predstavitvijo izobraževanja 

diplomiranih medicinskih sester za delo s sladkornimi bolniki v Referenčnih 

ambulantah. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

Podan je predlog, da bo naslednje strokovno srečanje na Primorskem 17. in 18. 10. 

2014 z nosilnim motom »Moč nefarmakološkega zdravljenja«. Dogovorili smo se, da 

bomo s temami poskušali  ponovno poglobiti znanja o  temeljih zdravljenja sladkorne 

bolezni.  

Sekcija si bo tudi v tem letu prizadevala izpolnjevati plane akcijskega načrta za 

obvladovanje sladkorne bolezni in sledila novim smernicam in novostim pri 

uspešnem obvladovanju in zdravljenju bolnikov s sladkorno boleznijo. 

 

Poročilo pripravila: Mateja Tomažin Šporar, predsednica sekcije 

mateja.tomazin.sporar@siol.net 

 

11.17 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, 

dializi in transplantaciji 

 
I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Kronično nadomestno zdravljenje pacientov z odpovedjo ledvic se je v Sloveniji 

začelo leta 1970. Z razvojem znanosti na področju nefrologije, dialize in 

transplantacije se je vzporedno z zavzetostjo in aktivnostjo medicinskih sester 

razvijala sodobna zdravstvena nega s ciljem zagotoviti varno in kakovostno 

obravnavo kroničnega pacienta. Potrebo po izmenjavi in širjenju znanj ter 

povezanosti so medicinske sestre in zdravstveni tehniki na področju nefrologije, 

dialize in transplantacije videli v ustanovitvi združenja. Tako so leta 1987 ustanovili 

Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in 

transplantaciji, postali člani evropskega združenja EDTNA/ERCA  ter se vključevali v 

različne projekte in prinašali nova znanja v Slovenski prostor. Z organizacijo 

strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj Sekcija omogoča nadgrajevanje znanja, 

osebno in strokovno rast posameznika.  

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Mirjana Rep 

 Podpredsednica: Marica  Parapot 

 Člani: Cvetka Likar (Ljubljana), Boža Pirkovič (Zasavje, DC Trbovlje, Benedikta 

Lipičar Kovšca (Šempeter), Marica Parapot (Novo mesto), Darijan Marič 

(Murska Sobota), Doroteja Žnidarko (Nefrodial) in Mateja Perko (Jesenice). 

 Člani razširjenega izvršilnega odbora: 
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Ana Hostnik (zastopnica otroške dialize in transplantacije Ljubljana), Andreja 

Kuhar (DC Ptuj) 

Sonja Pečolar (DC Slovenj Gradec) 

 KY member V EDTNA/ERCA (zastopnica za Slovenijo) Sonja Pečolar  

V letu 2013 smo imeli dve seji izvršilnega odbora in pet korespodenčnih sej na 

katerih je bila 90 % udeležba. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V preteklem letu smo organizirali strokovno srečanje na temo: Prehranska 

obravnava pacienta z boleznijo ledvic, 15. junija v Ljubljani, ob katerem smo 

istočasno izvedli volitve za predsednico sekcije in člane izvršilnega odbora za 

obdobje 4 let.  

Izdali smo Zbornik predavanj, v katerem smo združili dve strokovni srečanji pod 

naslovom: Prehransko rizični pacienti na dializi in Kronična ledvična bolezen in 

anemija (CIP CIP 616.61(082). 

 

III. Druga strokovna dejavnost  

Pri delovni skupini za pripravo nacionalnih protokolov je trenutno v drugem pregledu 

in popravkih sveženj protokolov za peritonelano dializo. Od delovne skupine 

pričakujemo potrditev napisanih nacionalnih protokolov na področju peritonealne 

dialize, s katerimi bomo poenotili delo in zmanjšali odstopanja pri obravnavi pacienta. 

Z izdelavo Nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki vključujejo stopnjo 

kakovosti in specifičnosti strokovnega področja, bomo zmanjšali odstopanja v 

opravljanju ZN in zagotovili najboljšo možno in varno oskrbo nefrološkega pacienta; 

 

Vizija strokovne  sekcije: sledititi strategiji razvoja zdravstvene nege v Republiki 

Sloveniji od leta 2011 do 2020; zvišati stopnjo izobrazbe v zdravstveni negi s 

kontinuiranim izobraževanjem v obliki specialnih znanj. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Na mednarodnem področju European Dialysis and Transplant Nurses 

Association/European Renal Care Association (EDTNA/ERCA) smo 15. 12. 2013 

podpisali sporazum o sodelovanju. S pomočjo Sonje Pečolar,  predstavnice za 

Slovenijo, se vključujemo v  projekte na raziskovalnem področju zdravstven nege, 

šolstva in drugje. Rezultate in razvoj zdravstvene nege na področju nefrologije, 

dialize in transplantacije na Slovenskem prostoru na kongresih predstavljamo s 

posterji ali aktivnimi udeležbami. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 bomo sodelovali pri organizaciji strokovnega srečanja ob 40. obletnici 

ustanovitve dializnega centra v UKC Mariboru. Na strokovnem srečanju bo več tem, 

ki bodo zajele obravnavo starostnika, obvladovanje bolnišničnih okužb, terminalna 

stanja na hemodializi, komunikacijo  in odprte možnosti za proste teme. 

Drugo strokovno srečanje je planirano v septembru pod naslovom: Stanje 
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prehranjenosti pacientov v nadomestnem zdravljenju na nacionalnem nivoju. 

Projekt bo zajel vse paciente v predializnem obdobju in paciente v nadomestnem 

zdravljenju. Vanj bodo vključeni zdravniki, medicinske sestre, dietetiki in statistik. 

Glede na obsežnost in zahtevnost je naš namen projekt predstavitev na kongresu 

EDTNA/ERCA. 

 

Delavnice: 

 Varovanje ožilja pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo (KLB), 

 Prehrana bolnikov s KLB, 

 Varovanje ožilja pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo (KLO) in reševanje 

zapletov AVF 

 Edukacija edukatorjev na področju prehrane pacienta v nadomestnem 

zdravljenju 

 

VI. Druge aktivnosti 

Na podlagi 4. Člena Statuta  Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v 

skladu s Pravilnikom o priznanih Zbornice – Zveze in na podlagi sklepa 6/13, 

sprejetega na redni seji Izvršnega odbora 15. 4. 2013, je Izvršilni odbor strokovne 

sekcije objavil razpis za podelitev dveh (2) priznanj strokovne sekcije medicinskih 

sester in zdravstvenih tehnikov na področju nefrologije, dialize in transplantacije za 

dosežke na ožjem strokovnem področju.  

Pridobitev donacije za prevedbo strokovne literature – knjižica Peritonealna dializa 

– skupina avtorjev, pripravljena pri EDTNA. 

 

Poročilo je bilo sprejeto  na 1. korespondenčni seji  3. 2. 2014 s  sklepom št. 1/2014 

  

Poročilo pripravila: Mirjana Rep, predsednica sekcije   

info@nefroloska-sekcija.com 

                    

11.18 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

endoskopiji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Tatjana Gjergek, mandat od marec 2011do 2015 

 Podpredsednica: Lučka Kočevar, mandat od 7. junij 2013 do 2017 

 Člani: Rosanda Drufovka, Bojana Baričič, Brigita Hekič, Jasna Korak, Marija 

Petrinec Primožič, Nika Nahtigal, Milena Kaplar, vsi mandat od 7. junij 2013 do 

2017 
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 Delovna skupina za nacionalne protokole: Stanka Popovič, Ivanka Rac, 

Tatjana Melanšek, Marija Žlak, Janita Tepina 

IO sekcije je imel v 2013 dve redni seji in 2 korespondenčni seji. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 3. kongres Sekcije MS in ZT v endoskopiji: Kronični bolnik v gastroenterologiji in 

endoskopiji, Grand hotel Union, Ljubljana, 7. - 8. junij 2013. 

 

III. Založniška dejavnost 

 Zbornik predavanj 3. Kongresa. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 Pripravljenih je 5 protokolov s področja endoskopske dejavnosti, ki so trenutno v 

drugem branju pri Komisiji za nacionalne protokole na ZZ. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Včlanjeni smo v evropsko združenje ESGENA. Stanki Popovič je potekel mandat v 

izvršnem odboru ESGENA, je pa še vedno članica Educational working group, ki 

pripravlja standarde za izobraževanje endoskopskih medicinskih sester na evropski 

ravni. 

  

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 želimo izdati zbornik prispevkov Funkcionalnega izobraževanja. 

Planiramo nadaljevati delo na področju nacionalnih protokolov z izdelavo vsaj treh 

novih protokolov. Predvideli smo organizacijo enodnevnega letnega seminarja v maju 

2014. V pripravi je tudi raziskava, ki jo bomo izvedli v več endoskopskih centrih v 

Sloveniji in s katero želimo tudi sodelovati na evropskem kongresu ESGENA. 

 

Poročilo potrdil Izvršni odbor na korespondenčni seji, sklicani pa e-pošti 5. februarja 

2014. 

 

Poročilo pripravila: Tatjana Gjergek, predsednica sekcije 

gjergek.tatjana@gmail.com 
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11.19 Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Do izvedbe volitev, ki so bile 19. aprila 2013 v Portorožu, je izvršni odbor (IO) sekcije 

deloval v sestavi: Jože Prestor, predsednik in zastopnik gorenjske regije; Igor Crnič, 

podpredsednik in zastopnik obalno kraške regije;  David Drčar, sekretar in zastopnik 

zasebnih reševalnih služb; Matej Bončina, zastopnik dolenjske regije; Tanja Doljak, 

zastopnica primorske regije; Janez Kramar, zastopnik savinjsko – koroške regije; 

Zoran Petrovič, zastopnik prekmurske regije; Boštjan Polenčič, zastopnik štajerske 

regije in  Anton Posavec, zastopnik ljubljansko – notranjske regije. 

Novoizvoljeni člani izvršilnega odbora: 

 Predsednik: Darko Čander, zastopnik štajerske regije, 

 Podpredsednik: Jože Prestor, zastopnik gorenjske regije, 

 Člani: Nastja Belcer Premrl, zastopnica obalno kraške regije; David Drčar, 

zastopnik zasebnih reševalnih služb; Matej Bončina, zastopnik dolenjske regije; 

Tanja Doljak Milost, zastopnica primorske regije; Tomaž Kavzer, zastopnik 

savinjsko – koroške regije; Boštjan Turza, zastopnik prekmurske regije; Danijel 

Andoljšek, zastopnik ljubljansko – notranjske regije. 

Novoizvoljeni IO sekcije ima mandat 19. april 2013 - 18. april 2017. 

Usmeritev nove zasedbe IO sekcije je še vedno  strokovna rast in napredek 

reševalcev in reševalne stroke, prizadevamo pa si tudi za krepitev pripadnosti 

poklicni skupini in prepoznavnosti delovanja sekcije in njenih članov navzven. 

Poudarek je na kontinuiteti razvoja, upoštevanju zastavljenih smernic ter temeljev 

regijskega zastopanja, kot je bilo vodilo tudi prejšnjega IO. Podskupina za 

izobraževanje, ki jo je vodil predsednik sekcije do 19. 4. 2013, je bila po sestavi in 

delovanju  vezana na mandat IO sekcije. Novi IO sekcije bo sestavo nove 

podskupine objavil na naslednji redni seji IO sekcije. 

Izvršni odbor Sekcije reševalcev v zdravstvu se je v letu 2013 sestal na treh rednih 

sejah: 15. 1. (ZD Kranj), 18. 4. (Portorož) in 29. 5. (Vransko). Predsednik Sekcije je v 

letu 2013 sklical še šest korenspondečnih sej (27. 1., 2., 3. 4., 14. 4., 11. 9. in 24. 

10.), kjer so se sprejemali sklepi za izvajanje dejavnosti sekcije ter za potrditev 

pooblastil predsedniku sekcije za izvedo potrebnih aktivnosti. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2013 je Sekcija v samostojni organizaciji pripravila več strokovnih srečanj in 

učnih delavnic s preverjanjem znanja: 

 22. februarja 2013 enodnevni seminar v Pekrah pri Mariboru v Izobraževalnem 

centru URSZR z naslovom »Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v 

predbolnišničnem okolju«. 56 udeležencev seminarja se je posvetilo temam o 

različnih načinih za oskrbo dihalne poti. Udeležba je bila omejena, saj so bile za 
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udeležence strokovnega srečanja organizirane intenzivne delavnice, na katerih 

so sami oskrbeli dihalno pot, reševali težave, povezane z oskrbo dihalne poti, in 

urejali pacienta na umetni ventilaciji  

 19. in 20. aprila 2013 dvodnevni seminar v Portorožu z naslovom 

»Prepoznavanje in ustrezno ukrepanje ob življenjsko ogroženem 

pacientu«. Aktualna tema in dober izbor predavateljev je na seminar privabil 87 

udeležencev. Na seminarju so bile organizirane tudi delavnice: Razbremenilna 

punkcija prsnega koša ter oskrba ventilnega pnevmotoraksa; Z ultrazvokom 

vodeni posegi za medicinske sestre – pregled podkožja in žil; Komprimeter ter 

ostala oprema za oskrbo amputacij na terenu ter Hladilne obloge za terapevtsko 

ohlajanje pacienta.   

 15. novembra 2013 enodnevni seminar v Celju, Dom. Sv. Jožefa, z naslovom 

»Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju«. 46 udeležencev 

seminarja se je posvetilo temi o vzrokih motenj srčnega ritma, prepoznavi in 

ukrepanjem.  

 V letu 2013 je Sekcija reševalcev v zdravstvu samostojno izvedla šest delavnic 

iz obvezne vsebine temeljnih postopkov življenja z uporabo AED.  

 

Sodelovanje pri ostalih projektih in strokovnih srečanjih: 

 20. mednarodni simpozij o urgentni medicini v Portorožu od 13. do 15. junija 

2013. Organizator srečanja je Slovensko združenje za urgentno medicino, 

Sekcija reševalcev v zdravstvu je bila soodgovorna s strokovno Sekcijo MS in 

ZT v urgenci pri pripravi in izvedbi programa za medicinske sestre in 

zdravstvene tehnike. 

 V letu 2013 je Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z regijskimi 

strokovnimi društvi izvedla 12 delavnic iz obvezne vsebine temeljnih postopkov 

življenja z uporabo AED. 

 Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah ali Medical Response to Major 

Incidents je mednarodna delavnica, ki je bila od 24. do 26. januarja 2013 

organizirana v sodelovanju z ZDS, Sekcijo travmatologov Slovenije, Hrvaškim 

združenjem za urgentno medicino in Evropskim združenjem travmatologov in 

urgentnih kirurgov. 

 Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči je bilo od 

26. do 28. septembra 2013 izvedeno pod vodstvom in koordinacijo Sekcije 

reševalcev v zdravstvu. Soorganizator sta bili še služba NMP pri ZD Slovenske 

Konjice, ki je bil tudi pobudnik dogodka ter Slovensko združenje za urgentno 

medicino.  
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III. Založniška dejavnost 

V letu 2013 je Sekcija reševalcev v zdravstvu izdala dve publikaciji: 

 

OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA V PREDBOLNIŠNIČNEM 

OKOLJU 

CIP 616.24-083 (082)   ISBN 978-961-92063-9-3 

 

PREPOZNAVANJE IN USTREZNO UKREPANJE OB ŽIVLJENJSKO 

OGROŽENEM PACIENTU  

CIP 616-083.98(082)                              ISBN 978-961-93179-4-5 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Skupaj s Sekcijo travmatologov Slovenije, združenjem kirurgov Slovenije, Hrvatskim 

združenjem za urgentno medicino in Evropskim združenjem travmatologov in 

urgentnih kirurgov (European Society of Trauma and Emergency Surgery) je Sekcija 

reševalcev v zdravstvu po pooblastilu IO sodelovala pri oblikovanju samostojnega 

slovensko-hrvaškega programa usposabljanja iz ukrepanja zdravstva ob velikih 

nesrečah. Pobudo in koordinacijo vodi Sekcija travmatologov, ki je pod okriljem SZD 

ustanovila samostojno strokovno sekcijo. Glavni produkt skupnega projekta je 

izvedba delavnice, za katero smo uspeli pridobiti sodelovanje Ministrstva za zdravje, 

ki je dogodek tudi sofinanciralo. 

Največji projekt Sekcije v letu 2013 je bil priprava in izvedba Tekmovanja ekip in 

NMP na Rogli v septembru. S soorganizatorji smo uspeli pridobiti kar nekaj 

sponzorjev, na vabilo se je odzvalo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je bilo pokrovitelj 

dogodka in ga je tudi delno sofinanciralo. Zaradi težke poslovne situacije 

zdravstvenih zavodov smo tako lahko pomembno znižali prijavnino, saj smo v 

preteklih letih porabili vse finančne rezerve Sekcije reševalcev. Dogodek je privabil 

tako ekipe z zdravniki kot tudi reševalne ekipe brez zdravnikov. Zaradi logističnih 

omejitev smo omejili število ekip iz Slovenije na 18 timov in po dogovoru s Hrvatskim 

zavodom za hitno medicino, smo povabili dve ekipi iz Hrvaške.  

V letu 2012 se je iztekel zakonski rok, v katerem bi morali vsi zdravstveni tehniki, 

zaposleni na reševalnih službah, pridobiti Nacionalno poklicno kvalifikacijo 

Zdravstveni reševalec – Zdravstvena reševalka. Sekcija je zagotovila dodatne člane 

komisij za nemoteno delo. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

V letu 2013 smo nadaljevali z izvajanjem v letu 2011 sklenjenega sporazuma s 

Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu. Člani sekcije so aktivno sodelovali pri 

usposabljanju ekip NMP na hrvaškem in aktivno sodelovali na strokovnih srečanjih s 

področja NMP. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

Načrti za leto 2014 so kljub družbeni krizi  enako ambiciozni, kot zadnja leta. Sekcija 

bo v lastni organizaciji izvedla dve enodnevni in eno dvodnevno strokovno srečanje. 
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Vsebine bodo obravnavale strokovna področja, kjer je po mnenju članstva izkazana 

največja potreba. Dva dneva bomo posvetili problematiki, povezani s posegi ob 

življenjsko ogroženem pacientu, enodnevna seminarja pa bosta posvečena 

interpretaciji EKG zapisa in oskrbi dihalne poti.  

Skupina za izobraževanje se bo v letu 2014 posvetila tudi prenovi smernic za 

imobilizacijo, s poudarkom na konsenzu predbolnišnične in bolnišnične obravnave 

poškodovancev. 

Nadaljevali bomo z izvajanjem delavnic iz obveznih vsebin, v lastni izvedbi in v 

sodelovanju z regijskimi strokovnimi društvi ter v dogovoru z zdravstvenimi zavodi, ki 

so pokazali velik interes, kar potrjuje kakovostno delo inštruktorjev sekcije.  

Enako se je IO zavezal, da bo publicistično delo sekcije nadaljeval v okviru finančnih 

zmožnosti.  

V letu 2014 se bodo nadaljevale aktivnosti, da bi preko skupne spletne strani 

pripravili dostop do vseh izdanih publikacij Sekcije reševalcev v zdravstvu v digitalni 

obliki. 

 

VII.  Druge aktivnosti 

Strokovna sekcija je bila aktivna tudi pri organiziranju in podpori druženja poklicne 

skupine izven strokovnih seminarjev. 17. januarja 2013 je organizirala srečanje 

članov na Rogli, kjer so se pomerili že na devetem tekmovanju reševalcev v 

zdravstvu v veleslalomu. Zbralo se je več kot 150 članov sekcije in vabljenih gostov, 

ki so športno merjenje moči in spretnosti kmalu sprostili v prijetnem druženju.  

Sekcija je bila tudi ponovno eden od pokroviteljev enajstega srečanja slovenskih 

služb nujne medicinske pomoči v Ribnem pri Bledu (8. 6. 2013), ki so ga organizirali 

člani z reševalnih postaj Gorenjske.  

Podobno je sekcija na vloženo prošnjo podprla nogometni turnir Pokal modre luči, ki 

so ga novembra organizirali reševalci iz Prekmurja. 

Sekcija vzdržuje stike s člani tako preko obnovljenega portala sekcije, kot tudi e-

portala na socialnem omrežju FB, ki je dobro sprejet in ga redno obiskujejo člani in 

interesni udeleženci omrežja. 

 

Poročilo je na 43. korespondenčni seji dne 10. 2. 2014 sprejel IO Sekcije reševalcev 

v zdravstvu – sklep 43/128.  

 

Poročilo pripravil: Darko Čander, predsednik sekcije  

cander.darko@gmail.com 
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11.20 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

zobozdravstvu 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija je bila ustanovljena leta 1992. Združuje medicinske sestre in zdravstvene 

tehnike, zaposlene v javnem ali privatnem sektorju v zobozdravstvu. Delovanje 

strokovne sekcije je usmerjeno v razvoj stroke in spodbujanje pripadnosti članov. 

Povezujemo preventivno ter kurativno dejavnost na strokovnem področju, od otroka 

do starostnika.     

Člani izvršilnega odbora za mandatno obdobje od 18. 5. 2012 do 17. 5. 2016: 

 Predsednica: Marina Čok, ZD Izola – Primorska regija, 

 Podpredsednica: Damjana Grubar, ZD Krško – Dolenjska regija, 

 Tajnica: Andreja Turk, ZD Novo Mesto – Dolenjska regija,  

 Člani: Loti Hreščak, UKC Stomatološka klinika – Ljubljanska regija; Dora 

Masten, ZD Nova Gorica – Severno primorska regija; Irena Šumer, ZD Velenje 

– Celjska in koroška regija; Sonja Bernot, ZD Kamnik – Gorenjska regija; Maja 

Koudila, ZD Murska Sobota – Prekmurska regija; Vanja Kovačič, ZD Maribor – 

Mariborska regija. 

V letu 2013 je imel IO sekcije sedem rednih sej: 31. 1., 14. 3., 11. 4., 13. 4., 30. 5., 

10. 10. ter 5. 12. 2013 in eno korespondenčno sejo - 5. 9. 2013. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Dvodnevni 21. strokovni seminar je bil uspešno realiziran v Bohinjski Bistrici 12. in 

13. aprila 2013. Udeležba je bila zelo dobra (120 slušateljev) glede na krizno stanje v 

zdravstvu. Posledica manjše udeležbe so javna pooblastila za srednje medicinske 

sestre, ki ne potrebujejo licence za opravljanje svojega strokovnega dela. Potrebe po 

strokovnih znanjih naraščajo, zato je nujna ureditev javnih pooblastil tudi za srednji 

kader. Pri zasebnikih in koncesionarjih opravljajo naše delo ne zdravstveni poklici. 

Izobraževanje se omejuje oz. preklicuje tudi v javnem sektorju.   

30. 11. 2013 smo organizirali strokovno ekskurzijo v Gradec in Barnbach. Avtobus 

smo napolnili do zadnjega prostega sedeža - 58 oseb.   V naselju Gralle pri Lipnici 

smo obiskali Zobozdravstveni center - dentalni studio »Zahn Oase«. Po krajši 

predstavitvi zobozdravnice smo si ogledali kvalitetno opremljene prostore in se 

seznanili z njihovim načinom dela. Nadaljevali smo pot v Barnbach in Gradec. Vrnili 

smo se pozno zvečer zadovoljni z novo pridobljenimi informacijami. 

 

III. Založniška dejavnost 

Izdali smo Zbornik 21. strokovnega seminarja Kakovostna zdravstvena nega v 

zobozdravstvu od otroka do starostnika. V Utripu smo objavili dva članka - o 

strokovnem seminarju in strokovni ekskurziji. 
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IV. Druga strokovna dejavnost 

V katalog delavnic smo prijavili naslednje delavnice: 

 Vzdrževanje ustne higiene od dojenčka do starostnika 

 Rokovanje z zaščitnimi sredstvi ter umivanje in razkuževanje rok 

 Čiščenje, razkuževanje in sterilizacija zobozdravniških instrumentov in stola 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Aktivno sodelovanje na 17. Mednarodni bienalni konferenci medicinskih sester v 

primarnem zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladostnikov, katera je potekala v 

Ljubljani od 22. 7. do 26. 7.2013. Predsednica sekcije je pripravila skupaj z Majdo 

Šmit predavanje z naslovom Organizacijski vidik zobozdravstvene vzgoje v Sloveniji 

z vizijo prihodnosti. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

  Strokovna izobraževanja: 

 11. 4. in 12. 4. 2014 KAKOVOSTNA ZOBOZDRAVSTVENA NEGA – CERKNO 

 Jeseni 2014 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELAVNIC 

 Strokovna ekskurzija jeseni 2014  OGLED UKC – STOMATOLOŠKA KLINIKA 

LJUBLJANA 

Program strokovne sekcije temelji na povezovanju članov znotraj strokovnega 

združenja in tudi sodelovanja z ostalimi sorodnimi organizacijami, z namenom 

pridobivanja sodobnih znanj, raziskovanju in dvigovanju pomena ter ugleda poklicne 

skupine v družbi in delovnih okoljih. Priprava nacionalnih protokolov v 

zobozdravstveni negi za poenotenje preventivnega in kurativnega dela v delavnih 

okoljih. 

Nujne so aktivnosti na javnih pooblastilih za srednji kader, srednji kader se mora 

nenehno izobraževati, če hoče opravljati strokovno in kakovostno zdravstveno nego.   

      

VII. Druge aktivnosti 

Predsednica sekcije se je udeležila Motivacijskega vikenda 7. 6. 2013 v Termah 

Snovik. Predsednica  je bila povabljena na 10. Slovenske pedontološke dneve, ki so 

potekali 27. in 28. 9. 2013 v Ljubljani. Predsednica aktivno sodeluje na Združenju 

zdravstvenih zavodov v Odboru za zobozdravstvo - delovna skupina za 

zobozdravstveno vzgojo in preventivo. 

Sodelovanje poteka tudi s Pedontološko sekcijo in Nacionalnim inštitutom za javno 

zdravje, prej Inštitut za varovanje zdravja. Pripravili smo predlog za Zlati znak 

medicinske sestre, dobitnica je bila Milena Gliha iz UKC Stomatološka klinika, v 

preteklosti tudi ustanoviteljica in predsednica sekcije.  

 

Poročilo pripravila: Marina Čok, predsednica strokovne sekcije 

cok.marina@gmail.com  
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11.21 Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija deluje v okviru Zbornice – Zveze že od leta 1992. Člani ter članice pripadajo 

tudi posameznim regijskim strokovnim društvom medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov po Sloveniji. Člani sekcije so lahko vsi študentje vseh fakultet 

in visokih šol za zdravstvo, ki obiskujejo študijski program zdravstvena ali babiška 

nega. Zavzemamo se za povezavo vseh univerz v Sloveniji, povezavo vseh 

študentov zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.  

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Patrick Žibret, mandat 3. 11. 2011 - 30. 9. 2014 

 Podpredsednica: Irena Dekleva 

 Člani: Darja Pogladič, Teo Žijan, Aljaž Božič in Matija Omejec z mandatom od 

3. 11. 2011.  

V letu 2013 smo imeli šest rednih sej izvršnega odbora in pet korespondenčnih sej.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2013 smo konca meseca maja organizirali ogled Helikopterske nujne 

medicinske pomoči na Brniku. V času od 18. 11. do 29. 11. 2013 smo organizirali 

Stojnice prvi del z brezplačnim merjenjem krvnega tlaka, krvnega sladkorja, 

holesterola in trigliceridov. Konec leta smo, tako kakor v minulih predbožičnih 

obdobjih našega mandata, tudi letos obdarovali otroke na pediatričnih oddelkih 

slovenskih bolnišnic. To leto smo se še posebej potrudili in razdelili darila na 

Infekcijsko kliniko Ljubljana, Kliniko za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo 

Ljubljana, Splošno bolnišnico Novo mesto, Splošno bolnišnico Šempeter pri Novi 

Gorici, Splošno bolnišnico Izola, Splošno bolnišnico Trbovlje, Splošno bolnišnico 

Celje, Splošno bolnišnico Jesenice in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Napisali 

smo tudi krajši sestavek in ga skupaj s slikami objavili v Utripu, ki je izšel v mesecu 

januarju 2014. Glede na plan smo namesto strokovne ekskurzije izpeljali Projekt 

Stojnice prvi del.  

 

III. Program dela in cilji za leto 2014 

Za leto 2014 smo se člani odločili, da bomo v mesecu marcu izvedli drugi del projekta 

Stojnice, v mesecu maju organizirali ogled Helikopterske nujne medicinske pomoči 

na Brniku, v mesecu decembru pa ponovno pripravili obdarovanje otrok na 

pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic.  

  

Poročilo je potrdil izvršni odbor Sekcije na 1. korespondenčni seji dne 25. 2. 2014, 

sklep številka 1.  
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Poročilo pripravil: Patrick Žibret, predsednik sekcije 

patrick.zibret87@gmail.com 

 

11.22 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

 Predsednica: Andreja Žagar (junij 2002 - 2006, junij 2006 - 2010, junij 2010 - 

2014). 

 Podpredsednica: Irena Istenič (junij 2004 - 2006, junij 2006 - 2010, junij 2010 - 

2014). 

 Člani: Darja Kukovč, (2007 - 2014),  Albina Gabrovšek, (1994 – 2014), Nataša 

Piletič, (januar 2005 – 2014), Milena Belšak, (1999 – 2014), Edija Bavdaž 

(2010- 2014), Tanja Pristavec (2010 – 2014) 

 Zunanja sodelavca: Sandra Čarni in Edo Sotošek  

V letu 2013 se je izvršilni odbor sekcije sestal 15. 2., 16. 5., 1. 10., 29. 11. ter izvedel 

dve korespondenčni seji – 17. 4. in 25. 7. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

IZZIVI, PRILOŽNOSTI, MOŽNOSTI, 21., 22. marec 2013, Dolenjske Toplice. 

 

III. Založniška dejavnost 

Zbornik predavanj IZZIVI, PRILOŽNOSTI, MOŽNOSTI 

Izzivi, priložnosti, možnosti (članek v Utripu) 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Priprava dveh smernic na Zbornici – Zvezi: Sterilizacija s paro – avtoklaviranje; 

Bowie-Dick test. 

Priprava nacionalne smernice za delo v sterilizaciji. 

Education and guideline group pri WFHSS. 

Prenova spletne strani. 

Terminološki slovar – sodelovanje za področje sterilizacije. 

Osnovna skripta za reprocesiranje medicinskih pripomočkov  (WFHSS/ ÖGSV 2009); 

prevod, objava na http://www.wfhss.com. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Sekcija je članica organizacije World Forum for Hospital Sterile Supply, sodelujemo 

tudi v Skupini za izobraževanje in pripravo smernic za področje reprocesiranja 

medicinskih pripomočkov. 
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V letu 2013 smo sodelovali še s Hrvatsko udrugo medicinske sterilizacije (HUMS-te), 

Udruženjem sterilizacije in dezinfekcije Makedonije (DSAM), Srpskim udruženjem 

sterilizacije i dezinfekcije (SUSID). 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

Prvi cilj v letu 2014 je organizacija 2- dnevnega strokovnega seminarja za področje 

sterilizacije 22. in 21. marca. Program je v pripravi. 

V mesecu juniju poteče 4 - letno mandatno obdobje, razpis volitev predsednice/ka 

sekcije in članov organizacijskega odbora. 

Naša vizija je usmerjena v nadaljevanje izgradnje in uveljavitve procesa 

sterilizacijske stroke kot celote. Osnovna dejavnost sterilizacijske stroke je 

zagotavljanje reprocesiranja uporabljenih medicinskih pripomočkov po najvišjih 

profesionalnih standardih. Torej je glavni cilj izboljševanje kakovosti dela. 

 

VII. Druge aktivnosti 

Člani izvršnega odbora se trudimo, da promoviramo stroko, odgovarjamo na 

vprašanja in glede na potrebe in možnosti svetujemo.  

 

Poročilo pripravila: Andreja Žagar, predsednica sekcije  

azlevinja57@gmail.com 

 

11.23 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

hematologiji 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Nataša Janevski, od aprila 2012 dalje 

 Podpredsednik: Boštjan Jovan, od oktobra 2013 dalje 

 Člani: Marjanca Rožič, Pediatrična klinika, od oktobra 2013; Meta Ražman, 

Splošna bolnišnica Maribor, od oktobra 2013; Milena Drnovšek, Splošna 

bolnišnica Novo mesto, od oktobra 2013; Stanko Rovtar, Splošna bolnišnica dr. 

F.Derganca, Šempeter pri Novi Gorici, od oktobra 2013  

Sodelavci s posebnimi zadolžitvami: Irena Katja Škoda Goričan – urejanje 

zbornika, Alenka Dobrovoljc, Nataša Janevski - strokovna recenzija prispevkov,  Jože 

Faganel- lektoriranje, Boštjan Jovan – računalniška diaprojekcija.  

V letu 2013 smo imeli 2 seji IO in 2 korespodenčni seji IO.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V okviru sekcije MS in ZT v hematologiji sta bili v letu 2013 organizirani dve strokovni 

srečanji. 

 12. in 13. aprila 2013 je v Termah Olimia, Podčetrtek potekalo strokovno 

srečanje na temo »Okužbe pri hematološkem bolniku«.  

mailto:azlevinja57@gmail.com
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Prvi dan strokovnega srečanja smo govorili o varovanju bolnika pred okužbo in 

dejavniki tveganja za prenos okužbe, higieni rok in uporabi osebne varovalne 

opreme, glivičnih okužbah ter protektivni in kapljični izolaciji. Potekala pa je tudi 

delavnica na temo umivanje in razkuževanje rok ter uporaba osebne varovalne 

opreme. 

Drugi dan strokovnega srečanja pa so sledila predavanja o Metil rezistentnem 

Staphylococcus aureus (MRSA), proti vankomicinu odpornim enterokokih (VRE),  

okužbah pri centralnih venskih katetrih, pravilnem odvzemu in prenosu kužnin za 

mikrobiološke preiskave ter čiščenju, razkuževanju, sterilizaciji in vzdrževanju 

medicinskih pripomočkov. Iz Zavoda za transfuzijsko medicino pa so kolegice 

pripravile predavanja o pripravi mesta venepunkcije za odvzem polne krvi pri 

krvodajalcu in ravnanju z odpadki v zdravstvu. Predstavile pa so tudi priporočila za 

menjavo transfuzijskih sistemov. 

Srečanja se je udeležilo okoli 70  slušateljev. 

 18. in 19. oktober 2013 v Termah Ptuj  je potekalo jesensko strokovno srečanje 

na temo »Novosti pri zdravljenju hematološkega bolnika«.  

Prvi dan smo govorili predvsem o vlogi medicinske sestre pri hemato-onkološkem 

bolniku, aplikaciji Mabthere, zdravstveni negi bolnika pri anemiji zaradi pomanjkanja 

železa in aplikaciji železa ter neželenim učinkom pri aplikaciji Vidaze. Kolegice in 

kolega iz pediatrije so predstavili uporabo zdravila ADCETRIS, VARIATECT in 

ROACCUTANE. Iz Zavoda za transfuzijsko medicino in Kliničnega oddelka za 

hematologijo pa so predstavili odvzem granulocitov in ustrezno pripravo bolnika na 

aplikacijo.  

Drugi dan pa smo poslušalo predavanja o opranih eritrocitih ter o inaktiviranih 

patogenih v trombocitih, odvzemu krvi za mikrobiološke in virološke preiskave, 

pripravi protimikrobnih zdravil in vlogi bolnišničnega farmacevta, zdravstveni negi 

bolnika, ki prijema antibiotike, ter ekstravazaciji protirakavih zdravil za zdravljenje 

hemato-onkoloških bolezni. 

Srečanja se je udeležilo okoli 50 slušateljev.  

Cilje, katere smo si zastavili v letu 2013, smo izvedli. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2014 

Tekoče usmeritve in cilj za leto 2014 sta uspešno izpeljani strokovni srečanji v 

mesecu aprilu in oktobru 2014. Dolgoročni cilj je povezovanje z medicinski sestrami 

iz sosednje republike Hrvaške, s katerimi že sedaj dobro sodelujemo, in organizirati 

enkrat letno strokovno srečanje z ostalimi transplantacijskimi centri v Evropi in  iz 

ostalih republik nekdanje Jugoslavije. 

 

IV. Druge aktivnosti 

V letu 2013 smo se udeležili dveh strokovnih srečanj: 

 17. in 18. maj 2013 Rogla 47. Strokovni seminar Sekcije MS in ZT v 

anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji z naslovom Sodobni pristopi 

pri zdravljenju s krvjo, celicami in tkivi 
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 4. september 2013 Kranj 4. Simpozij Katedre za temeljne vede z naslovom 

Okužbe, povezane z zdravstvom 

Na jesenskem strokovnem srečanju pa so bile tudi uspešno izvedene volitve članov 

izvršilnega odbora in podpredsednika sekcije. 

 

Poročilo je bilo potrjeno na korespondenčni seji IO sekcije 28. 1. 2014. 

 

Poročilo pripravila: Nataša Janevski, predsednica sekcije 

natasa.rezun@gmail.com 

 

11.24 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci pokriva področje  

urgentne zdravstvene nege. Združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike s 

primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja zdravstvene službe, ki se pri svojem 

delu srečujejo z urgentnimi pacienti. Ker je v obravnavi urgentnega pacienta 

potreben multidisciplinarni pristop, se povezuje s številnimi drugimi strokovnjaki, ki 

obravnavajo urgentne, pogosto življenjsko ogrožene paciente. Sekcija sodeluje z 

različnimi zdravstvenimi službami, intenzivnimi enotami, z zdravstveno službo 

slovenske vojske, ki jim je to strokovno področje urgence blizu. Znotraj sekcije so 

oblikovane strokovne skupine, ki jih vodijo člani IO. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Vida Bračko (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015)  

 Podpredsednica: Majda Cotič Anderle (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 

2015)   

 Člani: Simona Rode – tajnica (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015), Vojko 

Anderle – blagajnik (mandat od 15. 1. 2013 do 14. 10. 2015), Maruša Brvar – 

vodja internistične strokovne skupine (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015), 

Tanja Vraneševič Žmavc – vodja skupine za splošno nujno medicinsko pomoč 

(mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 2015), Drago Satošek – vodja strokovne 

skupine za življenjsko ogroženega pacienta (mandat od 14. 10. 2011 do 14. 10. 

2015), Edin Adrović – vodja skupine ortopedskih tehnologov (mandat od 4. 6. 

2013 do 14. 10. 2015), Nada Macura Višić (mandat od 15. 1. 2013 do 14. 10. 

2015) 

 Članici IO sta v mandatnem obdobju od 14. 10. 2011 do 15. 1. 2013 bili Draga 

Štromajer in Silva Mahnič ter Miha Okrožnik (mandat od 14. 10. 2011 do 4. 6. 

2013) 

V delo sekcije se vključujejo svetovalci: Draga Štromajer, Miha Okrožnik in številni 

drugi, ki  niso uradno imenovani. 
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Sestankov IO in svetovalcev je bilo 9. Sestanki so bili 15. 1., 15. 2., 12. 3., 23. 4., 4. 

6., 2. 7., 17. 9., 19. 10., 19. 11. 2013. 15. 2. in 19. 10. se je sestal razširjen IO 

sekcije. Korespondenčne seje so bile 3 (28. 3., 10. 10. in 15. 11. 2013). Vsebina in 

sklepi sestankov in sej so vodeni v zapisnikih. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema (3X): Celje, 18. – 

19. januarja in v Ljubljani 29. – 30. marca ter 20. – 21. Septembra; 

 Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija, Izola, 17. maj; 

 19. simpozij o urgentni medicini, Portorož, 13. – 15. junij (v sodelovanju z SZUM 

in Sekcijo reševalcev v zdravstvu; 

 4. Urgentni pacient – pot znanja in izkušenj, Terme Čatež, 18. – 19. oktober 

 

III. Založniška dejavnost 

 Zbornik predavanj »Urgentni pacient – pot znanja in izkušenj« (CIP zapis) 

 Zbornik  »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija« 

 Strokovni članki v »Urgentna medicina – izbrana poglavja«, zbornik 20. 

Mednarodnega simpozija o urgentni medicini, Portorož 2013; 

 članki v Utripu (4 objave) 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Sekcija je aktivna članica: 

 European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa);  udeležba 

na sestanku odbora v Beogradu in Barceloni. Predstavnik Sekcije aktivno 

sodeluje v skupini za izobraževanje. Aktivna udeležba na 5. kongresu združenja 

v Beogradu v sodelovanju s Sekcijo MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni 

medicini in transfuziologiji (23. 5. – 25. maj); 

 World Federation of Critical Nursing (WFCCN), predstavnica aktivno sodeluje v 

odboru združenja; 

 European.Society of Emergency Nurses (EuSEN); udeležba na sestanku 

odbora in strokovnem srečanju Švicarskega  združenja za urgenco (SIN) v 

sodelovanju z EuSEN, 7. – 8. november.  

 

V.  Program dela in cilji za leto 2013 

  Organizacija strokovnega srečanja, ki bo izvajalcem zdravstvene nege 

omogočilo pridobitev licenčnih točk iz obveznih vsebin s področja oživljanja; 

 priprava dvodnevnega strokovnega srečanja z izbranimi temami;  

 nadaljevanje izobraževana v okviru Tečaja triaže po načelih MTS in vaj v 

delovnih   okoljih; 

 v okviru Zbornice – Zveze povezovanje z različnimi izvajalci/službami urgentne 

zdravstvene nege v smislu sodelovanja in strokovne podpore; 

 promocija urgentne zdravstvene nege in ustvarjanje timskega sodelovanja v 

okviru sodelovanja pri simpoziju o urgentni medicini v Portorožu; 
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 delovanje v okviru že uveljavljenih mednarodnih povezav  EfCCNe, WFCCN in 

EuSEN; 

 izdelava protokolov, objava strokovnih člankov.  

 

Kot strokovna sekcija želimo razvijati, promovirati in opozarjati tako na dosežke kot 

težave oz. ovire v delovanju urgentne zdravstvene nege. Naš cilj je, da povežemo 

medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo v urgentnih enotah na različnih 

nivojih in v različnih okoljih in s sodelovanjem gradimo skupni mozaik zdravstvene 

nege. 

 

Poročilo je sprejel IO Sekcije s sklepom 2/1 – 2014 na sestanku dne 21. 1. 2014 

 

Poročilo pripravila: Vida   Bračko, predsednica sekcije 

vida.bracko@gmail.com 

 

11.25 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

dermatovenerologiji 

 
I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Simona Muri - 2. mandat 

 Podpredsednica: Mojca Vreček - 2. mandat 

 Člani: Anja Mušič (nadomestni član, 22. 3. 2012 - 16. 4. 2014), Zdenka Špindler 

- 2. mandat, Lilijana Kralj - 2. mandat, Mojca Koštomaj - 2. mandat, Branka 

Koprivc - 1. mandat, Martina Zupančič - 2. mandat,  

Mandat članov Izvršilnega odbora je 16. 4. 2010 - 16. 4. 2014    

V letu 2013 smo imeli eno redno (13. 3. 2013) in eno korespondenčno sejo (25. 1. 

2013) izvršnega odbora. Sprejeli smo 6 sklepov. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2013 smo organizirali strokovno srečanje z naslovom Atopijski dermatitis. 

Srečanje je bilo organizirano na Zgornjem Brniku. Prisotnih je bilo 38 udeležencev. 

Strokovno srečanje je bilo zelo uspešno, s številnimi pohvalami udeležencev in 

predavateljev. 

 

III. Druga strokovna dejavnost 

Naša vizija na področju strokovne sekcije je predvsem strokovno izobraževanje 

medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerološki zdravstveni negi.  

Za leto 2014 imamo v planu pripravo programa za pridobitev specialnih znanj s 

področja dermatovenerološke zdravstvene nege. Pripravili bomo tudi e–učilnico za 

aplikacijo dolgoelastičnega povoja. 

mailto:vida.bracko@gmail.com
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IV. Program dela in cilji za leto 2014 

Dolgoročni cilji so pa povezati privatni sektor z javnim, kompetentno izvajati 

zdravstveno nego, točno opredeliti kompetence medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov. 

Za leto 2014 smo si zadali izpeljavo 20. strokovnega srečanja. Volili bomo nove člane 

v organe strokovne sekcije. Pripravili bomo tudi strokovne smernice za nekatere 

najpogostejše postopke v dermatovenerološki zdravstveni negi. 

 

V. Druge aktivnosti 

V letu 2013 smo redno sodelovali z Zbornico – Zvezo ter čim bolj skušali slediti in 

izpolnjevati dolžnosti, ki jih je nalagala. Udeleževali smo se tudi sestankov Odbora 

strokovnih sekcij.  

Cilji strokovne sekcije v letu 2014 ostajajo isti: dobro medsebojno sodelovanje, prikaz 

našega dela članom drugih strokovnih sekcij, izmenjava izkušenj in druženje. Seveda 

pa to ni mogoče brez podpore in sodelovanja Zbornice – Zveze. Vsem še enkrat 

hvala za sodelovanje! 

 

Poročilo je bilo 4. februarja 2014 potrjeno na 1. korespondenčni seji izvršnega 

odbora strokovne sekcije (sklep 01/13).  

 

Poročilo pripravila: Simona Muri, dipl.m.s., predsednica strokovne sekcije 

simona.muri@kclj.si 

 

11.26 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na 

internistično infektološkem področju 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem 

področju združuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na področju 

internistične ZN, ZN pacientov z okužbo ter na področju preprečevanja širjenja 

okužb. Upravni odbor sekcije šteje 7 članov 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Veronika Jagodic Bašič 

 Člani: Mateja Gračner (namestnica predsednice), Tanja Hovnik Markota, Irena 

Kotnik, Milena Prosen, Tea Šmon, Jolanda Munih, Janja Skopec, 

Mandat članov izvršilnega odbora je 18. april 2013 do 18. april 2017. 

V letu 2013 smo imeli dve seji IO sekcije in sicer 18. aprila  ter 25. septembra, 

obakrat v Ljubljani. 

 

mailto:simona.muri@kclj.si
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II. Izvedena strokovna srečanja 

Izvedli smo le eno strokovno srečanje v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno 

varstvo Ljubljana, 18. aprila v Ljubljani. Naslov srečanja: Cepljenje zdravstvenih 

delavcev proti gripi in drugim  boleznim. 

 

III. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2013 planiramo. 

 Izvedba enodnevnega strokovnega izobraževanja na temo »Večkratno odporne 

bakterije – aktualni problemi in novosti«, ki bo 21. 3. 2014 v Rogaški Slatini; 

 izvedba enodnevnega strokovnega izobraževanja na temo »Okužbe, povezane 

z naravo«, ki bo 26. 9. 2014 v Ljubljani. 

 poglobiti sodelovanje z ostalimi strokovnim sekcijami; 

 začeti s pripravo protokolov. 

 

Poročilo je nastalo na podlagi korespondenčne seje IO sekcije 30. 1. 2014, kjer smo 

pregledali delovanje v letu 2013. Plan dela za leto 2014 smo pripravili na seji 

sestanka IO sekcije 25. 9. 2013. 

 

Poročilo pripravila: Veronika Jagodic Bašič, predsednica sekcije 

veronika.jagodic@gmail.com 

 

11.27 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih 

zavodih 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Jelka Černivec, od september 2010 - september 2014 

 Podpredsednica: Gabrijela Valenčič,  mandat IO april 2009 – april 2013 

 Člani: Karmen Wirth, Zvonka Vidic, Judita Eržen, Renata Pirnar, Sonja Planko,  

Jožica Hozjan, vsi mandat april 2009 – april 2013 

V letu 2013 smo imeli 3 redne seje IO sekcije in dve korespondenčni seji. 

V glasilu Utrip smo objavili razpis za člane IO sekcije in se je sestala tudi volilna 

komisija. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 PREHRANA STAROSTNIKA, 16. in 17. april 2013, Debeli rtič; 

 enodnevno strokovno srečanje v mesecu oktobru smo zaradi majhnega števila 

prijav odpovedali. 
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III. Založniška dejavnost 

Zbornik predavanj Prehrana starostnika, CIP – Kataložni zapis. 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

 pripravili smo predlog kadrovskih normativov, ki so sestavni del Modre knjižice 

standardov in normativov, potrjene na vseh strokovnih organih; 

 izdali smo knjižico AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V 

SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH. 

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

 Nadaljevali bomo z aktivnostmi za spremembo Meril za razvrščanje 

uporabnikov v kategorije zahtevnosti zdravstvene nege. 

 Še naprej bomo opozarjali odgovorne in javnost o nevzdržnih razmerah glede 

zaposlovanja medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev v 

socialnovarstvenih zavodih. 

 Organizirali bomo dve strokovni srečanji, na katerih bomo volili tudi člane IO 

sekcije. 

 Objavili razpis za predsednico Sekcije in izpeljali volitve. 

 Nadaljevali z delom na pripravi protokolov. 

 

Poročilo pripravil/-a: Jelka Černivec, predsednica sekcije 

jelka.cernivec@guest.arnes.si 

 

11.28 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

kardiologiji in angiologiji 

 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

V izvršilnem odboru sekcije je 9 članic, ki prihajajo iz različnih slovenskih regij in 

povezujejo med seboj medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delujejo na 

področju zdravstvene nege kardiološkega in angiološkega bolnika. Volitve v IO 

sekcije so potekale 31. 5. 2013 v Šmarjeških Toplicah na strokovnem srečanju 

sekcije. Vsi člani so bili izvoljeni za štiriletno mandatno obdobje od 13. 11. 2013 do 

13. 11. 2017.   

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Tanja Žontar, predsednica (Univerzitetna klinika za pljučne 

bolezni in alergijo Golnik) 

 Podpredsednica: Irena Trampuš podpredsednica (UKC Ljubljana, Klinični 

oddelek za kardiologijo) 

mailto:jelka.cernivec@guest.arnes.si
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 Člani: Renata Lošić (UKC Maribor, Oddelek za kardiologijo on angiologijo), 

Ahbeer Al-Sayegh (Splošna bolnišnica Celje, Kardiološki oddelek), Irena Blažič 

(Splošna bolnišnica Izola, Interni B oddelek), Antonija Gazvoda (Splošna 

bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek), Sandra Balažic Gjura (Splošna 

bolnišnica Murska Sobota, Interni oddelek), Snežana Škorić (UKC Ljubljana, 

Klinični oddelek za hipertenzijo), Urška Hvala (UKC Ljubljana, Klinični oddelek 

za žilne bolezni). 

V sekciji smo zaradi lažjega delovanja imenovali koordinatorico za sodelovanje s 

tujino Urško Hvala (UKC Ljubljana, Klinični oddelek za žilne bolezni), strokovno 

sodelavko za področje zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje kardiološkega in 

angiološkega bolnika dr. Andrejo Kvas (Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Oddelek za 

zdravstveno nego).  

V letu 2013 smo imeli tri sestanke IO sekcije; 18. 1. (Ljubljana), 31. 5. (Šmarješke 

Toplice) in 26. 9. (Ljubljana, Zbornica - Zveza) ter 6 korespondenčnih sej; 25. 1., 9. 

5., 17. 5., 24. 5., 5. 11. in 18. 11. Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 

v invazivni srčno-žilni diagnostiki se je sestala na 2. sestanku na sedežu Zbornice – 

Zveze 24. 4. 2013. Na sestankih in korespondenčnih sejah smo pripravljali programe 

strokovnih srečanj, reševali organizacijske težave, povezane s srečanji, predsednica 

sekcije je obveščala člane izvršilnega odbora o aktualnih dogodkih na Zbornici – 

Zvezi, ki jih v preteklem letu ni bilo malo, in reševali smo aktualno tekočo 

problematiko. Veliko problemov v zvezi z organizacijo in izvedbo strokovnih srečanj 

smo rešili tudi preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov.  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

V letu 2013 smo uspešno organizirali strokovno srečanje z naslovom Internistična in 

kirurška obravnava kardiološkega bolnika z roko v roki, ki je potekalo 31. maja in 

1. junija v Šmarjeških Toplicah. Ob srečanju smo izdali tudi recenziran (recenzentka: 

dr. Andreja Kvas) in lektoriran (lektorica: Anja Blažun) zbornik prispevkov s 

pridobljenim kataloškim zapisom o publikaciji (CIP), v katerem so objavljeni strokovni 

prispevki predavateljev. Zadovoljstvo udeležencev na predavanju smo spremljali s 

pomočjo anketnega vprašalnika in tako dobili veliko pozitivnih mnenj ter novih idej za 

delo v prihodnosti.  

20. 4. 2013 smo na Golniku organizirali strokovno srečanje Obravnava bolnika v 

ambulanti za srčno popuščanje. Srečanje je potekalo v sodelovanju z Združenjem 

kardiologov Slovenije, Delovno skupino za srčno popuščanje in je bilo namenjeno 

predvsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu 

dnevno srečujejo z bolniki s srčnim popuščanjem. Prav tako so medicinske sestre iz 

te skupine v maju aktivno sodelovale pri izvedbi in promociji Dneva ozaveščanja o 

srčnem popuščanju po različnih krajih v Sloveniji. Pripravile so predavanja in 

sodelovale na stojnicah. 

Skupaj s Katedro za družinsko medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani in Kliniko 

za hipertenzijo iz UKC Ljubljana smo aktivno sodelovali pri izvedbi štirih modulov 

Arterijska hipertenzija, izobraževanje za diplomirane medicinske sestre/diplomirane 

zdravstvenike v referenčnih ambulantah.  
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V septembru 2013 smo na povabilo Kliničnega oddelka za kardiologijo UKC Ljubljana 

in prof. Bojana Vrtovca aktivno sodelovali pri pripravi ter izvedbi samostojnega sklopa 

predavanj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike. Strokovno srečanje z 

naslovom Inovacije in novi načini zdravljenja srčnega popuščanja je potekalo v 

Portorožu v okviru 6. mednarodnega foruma Branislava Radovančevića. 

 

III. Založniška dejavnost 

V letu 2013 smo objavili dva prispevka v Utripu - Internistična in kirurška obravnava 

kardiološkega bolnika z roko v roki, Antonija Gazvoda in Udeležili smo se 4. kongresa 

Hrvaškega združenja kardioloških medicinskih sester (HUKMS), Irena Blažič). 

 

IV. Druga strokovna dejavnost 

Skupina medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni invazivni diagnostiki 

in njihova vodja Irena Blažič so izdelali protokol Priprava pacienta na invazivni srčno-

žilni poseg. Kolegice in kolegi s kardiološkega oddelka Splošne bolnišnica Celje so 

izdelali protokol Snemanje elektrokardiograma. Kolegice iz Kliničnega oddelka za 

hipertenzijo v UKC Ljubljana pa pripravljajo protokol Merjenje krvnega tlaka. 

 

V. Mednarodna dejavnost 

Na povabilo Združenja medicinskih sester Hrvaške v kardiologiji (HUKMS) smo se v 

novembru udeležili njihovega 4. kongresa v Zagrebu. Na kongresu so aktivno 

sodelovale Renata Lošić, Snežana Škorić in Tanja Žontar ter predstavile vlogo 

medicinske sestre v ambulanti za srčno popuščanje, naloge medicinskih sester v 

referenčnih ambulantah in pomen spremljanja kazalnikov kakovosti pri snemanju 

elektrokardiograma in merjenju krvnega tlaka. 

 

VI. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 načrtujemo organizacijo enodnevnega strokovnega srečanja 16. maja v 

Šmarjeških Toplicah z naslovom Urgentna stanja v kardiologiji. Skupina 

medicinskih sester za zdravstveno nego bolnika s srčnim popuščanjem bo skupaj z 

Združenjem kardiologov Slovenije Skupino za srčno popuščanje 12. aprila 2014 v 

Mariboru pripravila strokovno srečanje, ki bo namenjeno predvsem njenim članicam 

in obravnavi bolnika s srčnim popuščanjem. V aprilu 2014 se nameravamo udeležiti 

evropskega kongresa kardioloških medicinskih sester (EuroHeartCare), ki bo potekal 

v Stavangenu na Norveškem. Drugih strokovnih srečanj v tem letu ne načrtujemo, 

predvsem zaradi zelo negotovih finančnih razmer in krize, ki je zelo močno zmanjšala 

število udeležencev na strokovnih izobraževanjih. 

V prihodnje si želimo predvsem več sodelovanja s tujino, spremljanje dobrih praks in 

prenašanje le-teh v vsakdanje delo,  nadaljnje sodelovanje pri izvedbi modula 

Arterijska hipertenzija za referenčne ambulante in aktivno delovanje Skupine 

medicinskih sester na področju zdravstvene nege bolnika s srčnim popuščanjem ter 

Skupine medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v srčno-žilni invazivni 

diagnostiki.  
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V prihodnje želimo nadaljevati z zastavljenimi cilji na področju strokovnih 

izpopolnjevanj in usposabljanj za medicinske sestre, zdravstvene tehnike in študente 

zdravstvene nege s področja kardiologije in angiologije. Spremljati novosti na tem 

področju in jih posredovati čim večjemu številu kolegic in kolegov. Še naprej se 

želimo aktivno vključevati v pripravo protokolov za področje zdravstvene nege in si še 

naprej prizadevati za poenotenje delovne prakse, aktivno medsebojno sodelovanje 

ter dvig kvalitete zdravstvene nege na področju, ki ga zastopamo.  

 V okviru Zbornice – Zveze želimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih 

problemov in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva 

naša sekcija. 

 

Poročilo o delu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in 

angiologiji za leto 2013 je bilo sprejeto na korespondenčni seji dne 3. 2. 2014. 

 

Poročilo pripravila: Tanja Žontar, predsednica sekcije 

tanja.zontar@klinika-golnik.si         

                  

11.29 Sekcija medicinskih sester v managementu 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

V letu 2012 so potekale volitve izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v 

managementu. Volilna seja je potekala 13. 6. 2012. Izvršni odbor ima mandat od 5. 

11. 2012 - 4. 11. 2016. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: dr. Saša Kadivec 

 Podpredsednica: mag. Hilda Maze 

 Člani: Darija Mušič, Gordana Lokajner, Jožefa Tomažič, Suzana Majcen 

Dvoršak, Nataša Vidnar, mag. Boris Miha Kaučič, Metka Lipič Baligač 

V letu 2013 se je izvršni odbor sestal na 2 rednih sejah (7. 3. in 2. 10., obakrat na 

Zbornici - Zvezi v Ljubljani)  in izvedel 3 korespondenčne seje (17. 1., 29. 5. in 7. 

10.). Na sestankih in korespondenčnih sejah smo pripravljali program strokovnih 

srečanj in reševali organizacijska vprašanja, povezana s srečanji. Reševali smo 

aktualno problematiko (področje kompetenc na področju zdravstvene nege).  

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

30. maja 2013 je sekcija organizirala strokovno srečanje z naslovom Medicinska 

sestra vodja v Monsu Ljubljana. Seminarja se je udeležilo   70 udeležencev. 

Zadovoljstvo udeležencev smo spremljali z anketnim vprašalnikom. Evalvacija 

srečanja je pokazala, da so bili udeleženci zadovoljni tako z organizacijo (noben 

mailto:tanja.zontar@klinika-golnik.si
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kazalnik kakovosti ni bil ocenjen slabše od 4,3) kot tudi s strokovnimi prispevki. 

Udeleženci so dali kar nekaj idej za pripravo seminarjev v prihodnosti. 

 

III. Založniška dejavnost 

Ob strokovnem srečanju je bil izdan zbornik prispevkov z recenzijo »Medicinska 

sestra vodja« v nakladi 75 izvodov, s pridobljenim kataložnim zapisom o publikaciji 

(CIP).   

Poročilo o srečanju je bilo objavljeno v Utripu.  

Za spletno stran Zbornice Zveze smo pripravili gradivo za predstavitev dela Sekcije 

medicinskih sester v managementu. 

 

IV. Mednarodna dejavnost 

Mag. Boris Miha Kaučič je postal v letu 2012 član generalnega komiteja Evropskega 

združevanja direktorjev zdravstvene nege (ENDA).  

 

V. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 želi sekcija organizirati dve strokovni srečanji v skladu z načrtom dela za 

leto 2014. V maju  načrtujemo pripravo strokovnega srečanja z delovnim  naslovom 

Položaj managementa zdravstvene nege  danes. Vsebinsko načrtujemo tri področja: 

akreditacije, položaj managementa zdravstvene nege in izgorelost medicinskih 

sester. Za jesen 2014 načrtujemo posvet iz aktualnih tem. Drugih strokovnih srečanj 

ne načrtujemo, predvsem zaradi finančnih razmer, ki so zelo zmanjšale število 

udeležencev na strokovnih srečanjih.  

V okviru Zbornice – Zveze želimo biti aktivno vključeni pri reševanju aktualnih 

problemov in zastopati vse kolegice in kolege, ki delujejo na področju, ki ga pokriva 

naša sekcija (specializacije, kompetence v zdravstveni negi, …). 

 

VI. Druge aktivnosti 

 

Kazalniki kakovosti 

V letu 2013 smo spremljali štiri kazalnike kakovosti, ki smo jih oblikovali v letu 2010: 

Kazalnik Leto 

2010 

Leto 

2011 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

Udeležba slušateljev na seminarjih 

sekcije 

201 143 64 70 

Število izdanih publikacij / zbornikov 

sekcije 

2 1 1 1 

Naklada izdanih publikacij 350 200 100 75 

Ocena zadovoljstva udeležencev 

seminarjev 

4,53 4,90 4,90  4,75 
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Poročilo je obravnaval in potrdil izvršni odbor Sekcije medicinskih sester v 

managementu na svoji 8. korespondenčni seji, ki je potekala 12. 2. 2014 (sklep št. 

24-8/2014). 

 

Poročilo pripravila: dr. Saša Kadivec, predsednica sekcije 

 

11.30 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov nevrologiji 

 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Sekcija je bila ustanovljena 21. 3. 2003. Do tega leta smo delovali v okviru 

psihiatrične in nevrološke sekcije. Glede na razvoj stroke je bilo nujno, da smo ločili 

področje nevrološke zdravstvene nege od psihiatrične zdravstvene nege in se odločili 

za samostojno pot. Sekcija soustvarja in povezuje stroko zdravstvene nege 

nevrološkega bolnika, skrbi za profesionalni in karierni razvoj članov in povezuje 

izvajalce zdravstvene nege tudi v širšem evropskem in mednarodnem prostoru. Novi 

izvršilni odbor sekcije je bil izvoljen na občnem zboru 16. 11. 2012 za obdobje štirih 

let. 

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednica: Maja Medvešček Smrekar 

 Podpredsednica: Helena Tušar 

 Člani: Lidija Ocepek, Renata Primc, Renata Orosel, Stanka Habjanič, Štefka 

Sršen  

Imeli smo dve korespondenčni seji: 25. 1. in 12. 6. 2013, kjer smo sprejeli sklep, da 

nas bodo tri članice naše sekcije zastopale v Savezu Alpe Dunav Adria, in sicer: 

Lidija Ocepek (predsednica), Štefica Sršen (članica) in Stanka Habjanič (članica). 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

Sekcija MS in ZT v nevrologiji v letu 2013 žal ni organizirala planiranega strokovnega 

srečanja tako, da ta cilj ni bil dosežen. 

 

III.  Mednarodna dejavnost 

Predsednica sekcije Maja Medvešček Smrekar se je udeležila sestanka združenja 

Alpe -Donava-Adria, na katerem so razpravljali o aktivnostih, ki potekajo v zvezi z 

registracijo združenja in planiranimi aktivnostmi za leto 2014. 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se nismo udeležili sestanka EANN     

(European Association    of Neuroscience Nurses) komunikacije pa potekajo  preko 

elektronske pošte. 
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IV. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 (15. maj) planiramo strokovno srečanje z naslovom Teorija in praksa 

zdravstvene nege nevrološkega bolnika. 

Aktivno bomo sodelovali v strokovnem združenju Alpe -Donava-Adria, ki v preteklem 

letu še ni popolnoma zaživelo. 

Želimo biti prepoznavni doma in v tujini in se čim bolj aktivno vključevati v 

mednarodne organizacije na področju nevrološke zdravstvene nege. Planiramo še 

nadaljnje sodelovanje z EANN (European Association  of Neuroscience Nurses)                

in udeležbo na mednarodnem srečanju predstavnikov članic. 

Prizadevali si bomo za krepitev članstva in pripadnost sekciji, kar bomo skušali 

doseči s čim boljšim informiranjem naših članov in sodelavcev, predvsem tistih, ki so 

v preteklem letu izstopili iz članstva  Zbornice - Zveze. 

Sprotno bomo spremljali situacijo in uresničevanje plana ter izvajali korekcije in 

prilagoditve. 

 

V. Druge aktivnosti 

Na področju delovanja, ki ga pokriva naša sekcija, lahko rečemo, da je zanimanje za 

izobraževanje na tem področju med MS in ZT še vedno precejšnje, plačevanje 

kotizacije pa predstavlja večinoma  problem. Udeležujemo se predvsem brezplačnih 

in cenejših izobraževanj, da zagotovimo vsaj minimum izobraževanj in spremljanja 

novosti na področju stroke zdravstvene nege in medicine. 

Trudimo se za pridobivanje sponzorskih sredstev, ki bi nam omogočila lažjo  

organizacijo in izvedbo izobraževanj in nižjo kotizacijo.  

MS se vključujejo kot predavateljice s posameznimi temami zdravstvene nege 

nevrološkega bolnika na vabilo drugih organizatorjev (Zdravniško društvo, sekcije pri 

Zdravniškem društvu, Zdravstvene fakultete), ki organizirajo izobraževanja. Trudili se 

bomo za izboljšanje sodelovanja z drugimi strokovnimi sekcijami in društvi in skušali 

organizirati strokovno srečanje v sodelovanju z njimi. Menimo, da je tako 

povezovanje dobro in si želimo tega sodelovanja še več.  

 

Poročilo je bilo sprejeto na korespondenčni seji 30.1. 2014 (sklep št. 1/2014). 

 

Poročilo pripravila: Maja Medvešček Smrekar, predsednica sekcije 

maja.medvesceksmrekar@gmail.com 
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11.31 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 

otorinolaringologiji 

 

 

 

I. Kratka predstavitev strokovne sekcije 

Vodstvo sekcije je bilo izvoljeno 25. 9. 2009. Mandat je trajal do 25. 9. 2013. Po 

sklepu upravnega odbora Zbornice – Zveze je mandat podaljšan do prvega 

seminarja v letu 2014.  

Člani izvršilnega odbora: 

 Predsednik: Matjaž Mrhar, Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova 

Gorica, 

 Podpredsednik: Jasmin Mustafić, UKC Maribor, 

 Člani: Breda Ponikvar, UKC Ljubljana; Marina Smogavec, UKC Ljubljana; 

Andreja Trdin, UKC Maribor; Marjanca But, SB Celje; Danica Lukšič, SB Novo 

mesto; Stojka Škrokov, SB Izola; Nataša Veren Horvat, SB Murska Sobota. 

Izvršni odbor je imel v letu 2013 dve redni in eno korespondenčno sejo. 

 

II. Izvedena strokovna srečanja 

 Seminar z naslovom Celostna obravnava pacienta, obolelega za rakom grla in 

vratu smo uspešno realizirali v januarju 2013 s Sekcijo medicinskih sester v 

enterostomalni terapiji. 

 Od leta 2010 imamo tudi spletno stran (http://www.sekcija-mszt-orl.si), kjer 

objavljamo aktualna vabila in obvestila. Od začetka delovanja spletne strani do 

konca leta 2013 smo zabeležili 36000 klikov oz. obiskov.  

Sodelovali smo na vseh sejah OSS. 

 

III.  Založniška dejavnost 

V okvirju seminarja smo izdali tudi zbornik z recenzijo in CIP številko. Obvezne 

izvode smo poslali v NUK, izvode pa so prejele vse fakultete in visoke šole s 

področja zdravstvene nege v Sloveniji. 

 

IV. Program dela in cilji za leto 2014 

V letu 2014 bomo organizirali en strokovni seminar ter izvedbo volitev novega 

vodstva in izvršilnega odbora sekcije v okviru seminarja. Načrtujemo dve seji IO in 

korespondenčne seje za reševanje tekoče problematike. Izvajali bomo tudi vse 

sklepe UO Zbornice – Zveze in OSS. 

 

Poročilo o delu sekcije v letu 2013 so člani IO sekcije sprejeli na korespondenčni seji.  

 

Poročilo pripravil:Matjaž Mrhar, predsednik strokovne sekcije 

matjaz.mrhar1@siol.net 

 

http://www.sekcija-mszt-orl.si/
mailto:matjaz.mrhar1@siol.net

