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V DMSBZT Ptuj – Ormož smo ob 5. maju, mednarodnem dnevu babic, in 12. 
maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, v petek, 26. maja 2017, ob 18. 
Uri, v Grajski pristavi Ormož priredili slavnostno podelitev srebrnih znakov 
našega Društva. 
 
Mesec maj je mesec pomladi, ko se je narava prebudila v vsej lepoti; 1 maj 
predstavlja dan solidarnosti za vse delavce, in tega se iz leta v leto vedno močneje 
zavedamo tudi medicinske sestre, ko se vsakodnevno v svojih delovnih okoljih 
srečujemo z obremenitvami, s stiskami, pritiski… 
In prav zaradi teh časov, moramo biti, toliko bolj povezani in složni, in ponosni na 
svoj praznik. 
V našem Društvu smo ponosni, da so med nami kolegice, ki v svojih delovnih okoljih 
izstopajo, ki nesebično dan za dnem, iz izmene v izmeno skrbijo za bolnike. 
 
Zaradi odsotnosti predsednice Tanje Ribič Vidovič, je navzoče nagovorila 
podpredsednica Nevenka Rosič, ki je poudarila, da smo medicinske sestre, babice in 
zdravstveni tehniki v prvih vrstah zdravstvenega sistema, žal pa je naše delo večkrat 
prezrto in premalo cenjeno. S svojim delom pomembno prispevamo k izboljšanju 
zdravja in preprečevanju bolezni. Poslabšanje razmer v zdravstvu občutijo tako 
pacienti, kot izvajalci zdravstvene nege. Po izsledkih smo zaposleni v zdravstveni 
negi najbolj obremenjeni v zdravstvu, kar se kaže z visoko stopnjo stresa in 
obolevnosti. 
Svečana podelitev srebrnih znakov je potekala v sproščujočem vzdušju. 
 
Vsi zbrani v Ormožu, smo ponosni na svoje kolegice, jih spoštujemo in cenimo, da so 
zaradi njih naša delovna okolja bolj prijetna. 
 
Slovesnost je obogatila glasba z Moniko Ratek, flavta in Klaro Rapoša, klavir. Za 
obilico smeha pa sta poskrbela Tonček Žumbar in Danica Cvetko iz KD Velika 
Nedelja z odlomkom iz komedije Srečen zakon.  
 

Vsem prejemnicam srebrnih znakov in priznanj iskrene čestitke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SREBRNI ZNAK ZA ŽIVLJENJSKO DELO DMSBZT PTUJ – ORMOŽ  je prejela: 
 
IRENA KLASINC 
 
Irena Klasinc je srednja medicinska sestra. Njena prva zaposlitev je bila v ZD Ptuj - 
Šolski dispanzer. Opravljala  je dela v kurativi in preventivi. Od leta 1999 dalje je bila 
zaposlena v Ambulanti družinske in šolske medicine dr. Andolšek Tominc, kjer je 
nadaljevala svoje poslanstvo otroške sestre in skrbela za organizacijo dela v 
ambulanti vse do svoje upokojitve 1.10.2016. V DMSBZT Ptuj – Ormož je vključena 
že vse od leta 1976, zadnjih dvajset let pa aktivno deluje v Predsedstvu Društva. 
Ireno Klasinc bi opisali kot izredno odgovorno in čutno osebo. Odlikujejo jo 
strokovnost, zanesljivost, predvsem pa predanost delu medicinske sestre. Delo z 
otroci opravlja zavzeto, še vedno, čeprav v pokoju pomaga v ambulanti, ko jo 
potrebujejo.  
Tudi v DMSBZT Ptuj – Ormož si ne znamo predstavljati dela brez nje. Je 
nepogrešljiva. Vedno je pripravljena pomagati in svetovati. Svoje znanje z veseljem 
prenaša na mlajše sodelavce.                                                                                                
Irena Klasinc je medicinska sestra v pravem pomenu besede, srčna in humana. Je 
medicinska sestra s  širokim znanjem in izkušnjami. Vse zastavljene naloge opravlja 
resno, strokovno in korektno. Je vzorna medicinska sestra, ki je profesionalna, 
predvsem pa pozitivna in predana bolnikom. Med njenimi osebnimi lastnostmi izstopa 
izjemen občutek za  človeka, še zlasti za otroke. Izžareva toplino, prijaznost, 
pravičnost, pozitivno energijo z veliko empatije in srčnosti. Ponosni smo, da lahko 
njeno bogato poklicno pot hodili ob njej. Čeprav je že v zasluženem pokoju je polna 
novih idej, pozitivne energije in dobre volje. 
 
 
SREBRNI ZNAK DMSBZT Ptuj – Ormož so prejele: 
 
Sabina Bricelj Čelan se  je leta 2003 kot diplomirana medicinska sestra zaposlila v 
Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Leta 2012 je uspešno končala študij na 
Fakulteti za organizacijske vede in se zaposlila na delovnem mestu pomočnice 
direktorja za zdravstveno nego.  
Aktivno sodeluje kot koordinatorica v učnem zavodu, je habilitirana predavateljica in  
nosilka predmeta Zdravstvena nega v intenzivni terapiji na Evropskem centru 
Maribor. Konstantno se izobražuje in skrbi za zagotavljanje izvajanja kakovostne in 
varne zdravstvene obravnave v skladu s sodobnimi strokovnimi smernicami in 
razvojem stroke v celotni bolnišnici. 
Sabino Bricelj Čelan odlikujejo profesionalnost, človekoljubnost, humanost, korekten 
odnos do pacientov in sodelavcev. Zastavljene naloge opravlja z vso resnostjo in z 
veliko odgovornostjo. Njeno delo je pomemben prispevek v zdravstveni obravnavi 
pacientov v slovenskem prostoru. 
Je spoštljiva, dosledna, zna poslušati. Zanesljivost in natančnost so njene vrline, s 
svojo srčnostjo in preprostostjo zmeraj znova preseneti vse nas, ki delamo z njo. 
 
Dragica Golob je na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani diplomirala leta 
1987, naziv diplomirana medicinska sestra pa je pridobila leta 2002 na Visoki 
zdravstveni šoli v Mariboru. 
Leta 1987 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Ptuj, na internem oddelku, kjer je 
opravljala delo odgovorne medicinske sestre. Svojo poklicno pot je nadaljevala v 



Zavodu Dornava. Leta 1997 pa se je zaposlila v Domu upokojencev Ptuj, kjer 
opravlja delo odgovorne medicinske sestre – vodja tima, trenutno v Enoti Kidričevo. 
Od leta 2010 do 2015 je bila vodja dislocirane enote Doma upokojencev Ptuj 
Muretinci, kasneje pa krajši čas tudi vodja dislocirane enote Juršinci. 
Dragica Golob se že leta aktivno vključuje v delo Društva, je članica Predsedstva. S 
svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pomembno prispeva k kakovosti storitev na 
področju institucionalnega varstva. Odlikujejo jo strokovnost, zanesljivost, predvsem 
pa predanost delu medicinske sestre in zavzetost za dobro oskrbo pacienta. 
 
Marjana Vogrinec se je leta 1978 zaposlila v Psihiatrični bolnišnici Ormož, kot 
srednja medicinska sestra. 
Marljivo, vestno in odgovorno vsa leta opravlja delo, najprej na enoti ženskega 
oddelka, pozneje na psiho geriatričnem oddelku.  
Je srčna medicinska sestra na katero se lahko zaneseš. Stoji za svojimi dejanji in 
besedami. Je prisrčna, sodelavce zna nasmejati, navdušiti in tudi poučiti, kadar je 
treba. Marsikatero medicinsko sestro je s svojimi bogatimi izkušnjami vodila skozi 
prva leta dela na psihiatriji, ji odstranila tabuje in stereotipe, ter jo poučila o 
strokovnem pristopu do bolnikov z duševno motnjo. 
Odlikuje jo pošten in neposreden odnos s sodelavci. S svojimi vrlinami in delom je 
veliko doprinesla k boljši kvaliteti na oddelku. Odlikujejo jo vrednote, ki jo bodo za 
vedno, kljub odhodu v pokoj ohranile v lepem spominu.  
 
Pikl Helena je medicinska sestra pisana z veliko začetnico. Svojo profesionalno pot 
je začela kot višja medicinska sestra leta 1995 na kirurškem oddelku Splošne 
bolnišnice Ptuj, od leta 2002 pa je zaposlena v Centru starejših občanov Ormož  kot 
vodja tima. 
Delo medicinske sestre v socialno varstvenem zavodu zahteva številna dodatna 
znanja komunikacije in preprečevanja socialne izključenosti starostnika.  Tega se 
Helena zaveda in je uspešno zaključila izobraževanje za samopomoč po programu 
Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. Je koordinatorica mreže skupin za 
samopomoč v Centru za starejše občane Ormož in edukator intervizijskih srečanj 
voditeljev. Z veliko vztrajnostjo ji je uspelo vzpostaviti skupino tudi v lokalnem okolju. 
S svojim bogatim znanjem zna svojcem, stanovalcem in sodelavcem svetovati kako 
premagati, strah pred boleznijo in staranjem. Njen kontakt z ljudmi je spoštljiv, 
sočuten. Odlikuje jo izreden čut za pomoč bolnim in oslabelim. 
Je vzorna medicinska sestra, ki je profesionalna, predvsem pa pozitivna in predana 
bolnikom. Izžareva toplino, prijaznost, pravičnost, pozitivno energijo z veliko empatije 
in srčnosti. 
 
 
PRIZNANJA DMSBZT Ptuj – Ormož so prejeli: 
 
Liljana Grof Psihiatrična bolnišnica Ormož, 
Helena Seidl Stefanović Zdravstveni dom Ptuj, 
Brigita Jureš Zdravstveni dom Ptuj, 
Zobozdravstvena enota Zdravstvenega doma Ormož. 


